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Σήμερα ημέρα Τρίτη 12 Απριλίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ   Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την από 21.2.2011 
αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΡΟΔΟΣ  -  ΚΟΣΜΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομού  Δωδεκανήσου, 
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  TV  RHODES-COSMOS  Νομού 
Δωδεκανήσου, κατά της 8/11.1.2011 κυρωτικής αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 5η Απριλίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος  της  Ελλάδας,  κατά  το  οποίον  η 
ραδιοφωνία  υπάγεται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους,  ενώ  ο  έλεγχος  και  η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο 
νόμος ορίζει.

ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται  στην  παροχή  τηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΡΟΔΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομού 
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Δωδεκανήσου, ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  TV  RHODES-COSMOS 
Νομού Δωδεκανήσου και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Με την υπ΄αριθμ. 8/11.1.2011 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής: «Εκ των 
στοιχείων  του  φακέλου,   των  ισχυρισμών  του  εκπροσώπου της  εταιρείας  με  την 
επωνυμία   ΡΟΔΟΣ -  ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομού 
Δωδεκανήσου, ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  TV  RHODES-COSMOS 
Νομού Δωδεκανήσου,  του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, 
από  dvd που  απέστειλε  ο  ως  άνω  τηλεοπτικός  σταθμός,  της  εκπομπής  «Νέος 
Κόσμος» που προβλήθηκε κατά την 10.8.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
10/8/2010 - 3ο αρχείο (00:57:05), εκπομπή «Νέα κόσμος».
15:37 – 16:57  (ένδειξη dvd)  34:00
Διακίδη: Μια δημοσκόπηση ανάβει φωτιές.
Φώτη: Άναψε φωτιές Ρένα. Πραγματικά. Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά  
εμφανίζεται, παρουσιάζεται στο ΠΑΣΟΚ και όχι στη ΝΔ …….
Πριν  πάμε,  όμως,  εκεί  να  σου  πω για  τα  της  δημοσκόπησης  και  τα  ονόματα  που  
περιλαμβάνονται σε αυτή. Είναι του Φώτη Κωστόπουλου, του Γιάννη Παρασκευά, του  
Φώτη Χατζιδιάκου, του Χατζή Χατζηευθυμίου και του Γιώργου Χατζημάρκου.  Με αυτά  
τα ονόματα βγήκε μπροστά, λοιπόν, η δημοσκόπηση και παραδόθηκε με τα ευρήματα  
στον  εντολέα  της,  στη  ΝΔ όπως όλα δείχνουν  και  βρίσκονται  ήδη  στα χέρια  των  
επιτελών της Ρηγίλλης που επεξεργάζονται και τα στοιχεία. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα  
ευρήματα στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Χατζημάρκος, στη δεύτερη ο Γιάννης  
Παρασκευάς,  στην  τρίτη  ο  Χατζής  Χατζηευθυμίου  και  ακολουθούν  ο  Φώτης  
Χατζιδιάκος  και  ο  Φώτης  Κωστόπουλος.  Και  η  δημοσιοποίηση  αυτή  των  
πληροφοριών, ότι δηλαδή η κατάταξη είναι αυτή, είναι που άναψε και τις φωτιές όπως  
είδαμε και στο πολιτικό σκηνικό το τοπικό και κυρίως στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
17:10 – 18:02 (ένδειξη dvd)
Λοΐζος: Καταρχήν η δημοσκόπηση αυτή δεν έχει δημοσιοποιηθεί επισήμως. Έτσι; Αυτή  
η δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο το μεσημέρι από το  News 
Cosmos.com. Και  περιορίστηκε μόνο στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη και  στις  
υπόλοιπες θέσεις χωρίς ποσοστά. Μολονότι ήταν γνωστά τα ποσοστά. Αλλά για καθαρά  
λόγους δεοντολογίας δεν προχωρήσαμε σε τέτοιες δημοσιοποιήσεις. Και ως τηλεόραση  
τώρα  δεν  επιτρέπεται  εάν  δεν  έχουμε  τα  επίσημα  ευρήματα  να  δημοσιοποιήσουμε  
περισσότερα πέρα των όσων έχουν αναγραφεί στη συνέχεια από πλευράς εφημερίδων.  
Και  τα  όσα  εν  πάση  περιπτώσει  συζητάει  ο  κόσμος.  Δεν  στέκομαι,  λοιπόν,  στα  
αποτελέσματα της δημοσκόπησης και δεν είναι πρόθεση μου να σχολιάσουμε, ας πούμε,  
τα αποτελέσματα μολονότι είναι γνωστά.
19:34 – 20:45 (ένδειξη dvd)
Λοΐζος: Από εκεί και πίσω, δεν είδα κάτι το οποίο με εξέπληξε δηλαδή. Είδα έναν  
Χατζημάρκο, ο οποίος έχει μια αποδοχή από την κοινωνία, η οποία είναι σημαντική.  
Και  μάλιστα με πολύ χαμηλή αναγνωρισιμότητα. Που σημαίνει ότι όσο θα ανεβαίνει η  
αναγνωρισιμότητα τόσο και η πρόθεση ψήφου θα μεγαλώνει. Αυτά τα ξέρουν οι πάντες.  
Από εκεί και πίσω είδα και έναν δήμαρχο, τον δήμαρχο Ροδίων, που λίγο πολύ, ας  
πούμε,  περιμένω ότι  τα  ποσοστά  του  εκεί  κινούνται  και  μάλιστα  θα  έλεγα  ότι  της  
δημοσκόπησης ήταν και περισσότερο και μεγαλύτερα.   
Πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έρχεται ένα κύμα αντιδράσεων και, ξέρετε,  
αμφισβητήσεων. Εμείς, ως τηλεόραση ΚΟΣΜΟΣ , το δηλώνω τώρα εδώ ευθαρσώς για  
να  το  ακούσουν  κυρίως  οι  Ροδίτες  αλλά  θα  προχωρήσουμε  και  σε  άλλες  
δημοσκοπήσεις  των  νησιών  στους  δήμους,  εκεί  που  υπάρχει  ενδιαφέρον,  τους  
δηλώνουμε, λοιπόν, ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε σε μια δημοσκόπηση για την  
οποία δε θα μπορέσει να υπάρξει η παραμικρή αμφισβήτηση. Θα είναι τεκμηριωμένη  
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από πολλές πλευρές και εδώ είμαστε, θα τα κρατήσουμε τα αποτελέσματα, εμείς δεν  
είμαστε  πολιτικοί  που  ερχόμαστε  και  παρερχόμαστε.  Είμαστε  εδώ  μόνιμα.  Και  δε  
νομίζω ότι από κει και πίσω  μετά θα υπάρξει, ας πούμε,  το κύμα αμφισβήτησης, το  
οποίο υπάρχει αυτή την ώρα εδώ.
27:18 -28:00 (ένδειξη dvd)
Διακίδη: Είναι  άλλο  να  γίνεται  συζήτηση  για  μια  οποιαδήποτε  δημοσκόπηση,  την  
οποία μπορεί να την έχει κάνει ένας οποιοσδήποτε υποψήφιος ή οποιοσδήποτε άλλος  
φορέας οπότε εκεί ενέχει και λίγο το στοιχείο
Λοΐζος: Της ιδιοτέλειας.
Διακίδη: Ας πούμε της κατευθυνόμενης δημοσκόπησης, της ιδιοτέλειας, οπότε λες «δε  
βαριέσαι,  μωρέ,  ο  τάδε  την  έκανε,  τι  θα  έβγαζε;».  Και  είναι  άλλο  να  υπάρχει  
πληροφορία ότι αυτά είναι ενός κόμματος άρα είναι μια επίσημη έγκυρη διαδικασία.  
Έχει άλλη βαρύτητα η πληροφορία που φεύγει  για μια κομματική δημοσκόπηση και  
είναι άλλης βαρύτητας η πληροφορία που είναι για μια δημοσκόπηση που μπορεί να την  
έχει κάνει ο πρώτος τυχών. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή η δημοσκόπηση  
έγινε από τη ΝΔ. 
Λεζάντα: ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ.
5ο αρχείο - (02:57:03)
59:32 (ένδειξη dvd)
Αναγράφεται στην οθόνη: 
Ολοκληρώθηκε  η  δημοσκόπηση  της  MRB για  λογαριασμό  της  ΝΔ.  Σύμφωνα  με 
πληροφορίες, στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Γ. Χατζημάρκος, στη δεύτερη ο 
Γ. Παρασκευάς, στην τρίτη ο Χατζής Χατζηευθυμίου.
16ο αρχείο (13:57:09)
Από την εκπομπή «Και εσύ στον κόσμο σου»
53:29 (ένδειξη dvd)
Κυλιόμενη ταινία: Τα πάνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ έφερε η δημοσκόπηση της MRB για 
λογαριασμό της ΝΔ για τον ενιαίο δήμο της Ρόδου. Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε 
και  ήδη  βρίσκεται  στα  χέρια  των  επιτελών  της  Ρηγίλλης  και  σύμφωνα  με 
πληροφορίες,  από στελέχη  του  κόμματος,  στην πρώτη θέση βρίσκεται  ο  Γιώργος 
Χατζημάρκος,  στη  δεύτερη  ο  Γιάννης  Παρασκευάς,  στην  Τρίτη  ο  Χατζής 
Χατζηευθυμίου και ακολουθούν Φώτης Χατζηδιάκος και Φώτης Κωστόπουλος.
54:04 (ένδειξη dvd)
Χατζηϊωάννου:  Στον εισαγγελέα αλλά και στους αρμόδιους προσφεύγει ο δήμαρχος  
Ροδίων για τις δημοσκοπήσεις.  
14ο αρχείο (11:57:08)
Από την εκπομπή «Νέα κόσμος»
05:15 – 05:40 (ένδειξη dvd)
Φώτη:  Τα πάνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ έφερε η δημοσκόπηση της  MRB για λογαριασμό  
της  ΝΔ  για  τον  ενιαίο  δήμο  της  Ρόδου.  Η  δημοσκόπηση  ολοκληρώθηκε  και  ήδη  
βρίσκεται  στα χέρια των επιτελών της Ρηγίλλης και σύμφωνα με πληροφορίες,  από  
στελέχη  του  κόμματος,  στην  πρώτη  θέση  βρίσκεται  ο  Γιώργος  Χατζημάρκος,  στη  
δεύτερη ο Γιάννης Παρασκευάς, στην Τρίτη ο Χατζής Χατζηευθυμίου και ακολουθούν  
Φώτης Χατζηδιάκος και Φώτης Κωστόπουλος.
23ο αρχείο (20:57:06)
Από την εκπομπή «Νέα κόσμος»
00:40 – 00:48 (ένδειξη dvd)
Σπηκάζ:  Τάραξε τα νερά η δημοσκόπηση της  MRB  για τον ενιαίο δήμο της Ρόδου.  
Έχασε τον έλεγχο ο δήμαρχος Ροδίων Χατζής Χατζηευθυμίου. 
32:14 – 33:45 (ένδειξη dvd)
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Διακίδη: Και  να  πάμε  εδώ  στα  δικά  μας.  Στη  δημοσκόπηση  της  MRB,  η  οποία 
εξακολουθεί,  Μαίρη,  να  προκαλεί  κραδασμούς.  Και  είχαμε  την  αντίδραση,  την  
εκδήλωση  αντίδρασης  από  πλευράς  του  δημάρχου  της  Ρόδου,  του  κ.  Χατζή  
Χατζηευθυμίου, ο οποίος απευθύνθηκε στην ίδια την εταιρία και πού αλλού;
Φώτη: Απευθύνθηκε  πέρα  από  την  MRB,  Ρένα,  στην  Αστική  μη  Κερδοσκοπική  
Ελεγκτική Εταιρία Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας  
Γενική  Γραμματεία  Ενημέρωσης  αλλά  ζήτησε  να  γίνει  έρευνα  με  κοινοποίηση  
επιστολής  και  προς  τον  εισαγγελέα  του  Αρείου  Πάγου  και  προς  τον  εισαγγελέα  
πλημμελειοδικών  Ρόδου  να  γίνει  έρευνα  εφ’  όλης  της  ύλης,  μάλιστα,  για  τη  
δημοσιοποίηση,  όπως  λέει,  κάλπικων,  είναι  ο  όρος  που  χρησιμοποιεί  ο  ίδιος,  
αποτελεσμάτων  μέτρησης,  η  οποία  φέρεται  σύμφωνα  με  τον  κ.  Χατζηευθυμίου  να  
διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας της ΝΔ. ………
Φώτη: Ζήτησε,  λοιπόν,  ο κ. Χατζηευθυμίου να γίνει  έρευνα ενδελεχής γι’  αυτή την  
υπόθεση. Ο ίδιος εκτιμά ότι τα στοιχεία παραποιήθηκαν ή δημοσιοποιήθηκαν με τρόπο  
που βλάπτει τον ίδιο και πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θέλει να  
δει αν πράγματι διενεργήθηκε αυτή η δημοσκόπηση για λογαριασμού ποιού.
34:47 – 36:32 (ένδειξη dvd)
Χατζηϊωάννου: Εάν η δημοσκόπηση είναι της ΝΔ γιατί δεν απευθύνεται στη ΝΔ να  
της δώσει τη δημοσκόπηση δηλαδή; Γιατί να σας πω κάτι; Πέρα από την κρίση αν  
τελικά  αν  κάνει  κανείς  σωστά  ή  λάθος  μου  φαίνεται  όλη  αυτή  η  αντίδραση  λίγο  
υπερβολική.  Δηλαδή  μόνο  στον  ΟΗΕ  δεν  έχουν  προσφύγει  για  το  θέμα  των  
δημοσκοπήσεων. ………
Διακίδη: Λέγαμε χθες γιατί την ίδια παρατήρηση έκανες και χτες ότι εδώ δεν πρόκειται  
για μια  οποιαδήποτε δημοσκόπηση.  Αποδίδεται  στη Ρηγίλλης αυτή η δημοσκόπηση.  
Οπότε  έχει  μια  βαρύνουσα  σημασία.  Για  το  ντόρο  τον  οποίο  δημιουργεί  και  τις  
εντυπώσεις που δημιουργεί στον κόσμο. Από την άλλη πάνω σ’ αυτό που λες. Γιατί δεν  
απευθύνεται στη Ρηγίλλης και απευθύνεται  στην εταιρία.  Γιατί  προφανώς το πρώτο  
πράγμα που θέλει να μάθει ο δήμαρχος αυτή την ώρα είναι αν υπάρχει η δημοσκόπηση.  
Δηλαδή αυτό που ζητά απ’ την εταιρεία επειδή βλέπω εδώ είναι να του κοινοποιήσει,  
να τον ενημερώσει αν έχει γίνει αυτή η δημοσκόπηση.
Χατζηϊωάννου: Αυτό το κατανοώ.
Διακίδη: Γιατί η Ρηγίλλης, το να πας στη Ρηγίλλης μπορεί να σου πει «εγώ δεν ξέρω  
τίποτα». Φαντάζεσαι τι θα γίνει αν του πει ο κ. Μαύρος στον οποίο απευθύνεται ότι  
εμείς δεν έχουμε κάνει καμία δημοσκόπηση για τη Ρηγίλλης. Φαντάζεσαι τι θα σημαίνει  
αυτό και για τη Ρηγίλλης ή μάλλον για το μέσο που έγραψε για τη συγκεκριμένη……
Χατζηϊωάννου: Έχεις δίκιο. Εγώ αποδέχομαι αυτό που λες.
Διακίδη: Νομίζω αυτό λέει η κοινή λογική τουλάχιστον. Εκτός αν τη χάσαμε……
37:37 – 40:02 (ένδειξη dvd)
Λοΐζος: Δε  μου  επιτρέπεται  να  επικαλεστώ  τηλεοπτικά  νούμερα.  Το  ότι  έγινε  η  
δημοσκόπηση φαντάζομαι  ότι  η δημοτική αρχή το γνωρίζει  πολύ καλά γιατί  πολλοί  
δημότες έχουν ερωτηθεί.  Και έχουν ερωτηθεί ξεκάθαρα. Σας τηλεφωνούμε από την  
εταιρία  MRB. Βεβαίως, δε λέει κανείς τον εντολέα της δημοσκόπησης όταν γίνεται η  
δημοσκόπηση. Λέει,  όμως, το όνομα της εταιρίας.  Εμείς  τουλάχιστον έχουμε δεχθεί  
δεκάδες  τηλεφωνήματα  πολιτών  της  Ρόδου  που  απάντησαν  στη  συγκεκριμένη  
δημοσκόπηση. Ένα το κρατούμενο. Η δημοσκόπηση, λοιπόν, έγινε. 
Ο κ. Χατζηευθυμίου, γνωρίζω πολύ καλά, ότι το περιβάλλον της Ρηγίλλης είναι πολύ  
φιλικό σε αυτόν. Μπορεί να μην έχει η εντολή της δημοσκόπησης τη σφραγίδα της ΝΔ  
αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι η εντολή δόθηκε από τη Ρηγίλλης. Και αυτό είναι πάρα  
πάρα  πολύ  απλό  να  το  βρει.  Μα  πάρα  πολύ  απλό.  Δε  χρειάζεται  να  έχει  κανείς  
ιδιαίτερες γνωριμίες. Είναι πολλές οι γνωριμίες που έχει ο κ. Χατζηευθυμίου μέσα στη  
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Ρηγίλλης. Τώρα ως προς το θέμα ότι  ρωτά την  MRB να του απαντήσει, ξέρει πολύ  
καλά ο κ. δήμαρχος και το γνωρίζουν όλοι ότι καμία εταιρία δημοσκοπήσεων δεν έχει  
δικαίωμα  να  δημοσιοποιήσει  το  παραμικρό  ακόμα  και  το  αν  έχει  προχωρήσει  σε  
έρευνα.  Αυτό  έχει  το  δικαίωμα  να  το  κάνει  ο  εντολές  και  μόνο  αυτός.  Μόνον  ο  
εντολέας και μόνον αυτός. ………
 Ήταν πολύ απλό μα πάρα πολύ απλό ο κ. Χατζηευθυμίου με αυτούς που συζητά για το  
χρίσμα  του  στη  ΝΔ να  τους  πει  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  ενημερώστε  με  για  τη  
δημοσκόπηση. Και τελειώνουν τα πάντα….
40:44 - 43:12 (ένδειξη dvd)
Λοΐζος: Ακολουθεί λάθος δρόμο που δε θα οδηγήσει στην αλήθεια. Ο σωστός δρόμος  
δεν είναι η MRB. Ο σωστός δρόμος είναι να απευθυνθεί 
Διακίδη: Στη Ρηγίλλης.
Λοΐζος: Στους φίλους  του της ΝΔ στη Ρηγίλλης ποιος  από αυτούς έδωσε αυτή την  
εντολή. ……
Ακόμα  και  τώρα  τηλεθεατές,  ορίστε,   μας  τηλεφωνούν  και  μας  λένε  ότι  και  εγώ  
ρωτήθηκα από την MRB.
Διακίδη: Μα δεν είναι το θέμα αν ρωτήθηκαν. Σαφώς και έγινε.
Λοΐζος: Ναι αλλά  μπαίνει  το θέμα, έγινε  η δημοσκόπηση; Λοιπόν,  αν θέλουμε να  
αποπροσανατολίσουμε, κ. δήμαρχε, πραγματικά, το πραγματικό αυτό γεγονός είναι να  
ακολουθούμε αυτό το δρόμο της τεθλασμένης που πάτε να ακολουθήσετε. Είναι πολύ  
απλά τα πράγματα.
Αλλά πέραν αυτού υπάρχουν δυο σταθερές που δε θέλουμε να τις λάβουμε υπόψη μας,  
αγαπητοί φίλοι της δημοτικής αρχής;  Η πρώτη είναι. Χρειάζεστε δημοσκόπηση για να  
δείτε ότι δεν αρμενίζετε σωστά; Αλλά, ας πούμε, ότι κάνουν λάθος όλοι οι πολίτες και  
έχετε  εσείς  δίκιο.  Το  παρακάμπτω  και  αυτό.  Χρειάζεστε  να  επιβεβαιωθεί  η  
δημοσκόπηση  τη  στιγμή  που  μπήκαμε  πλέον  σε  μια  πορεία  όποια  και  αν  είναι  τα  
αποτελέσματα και δε με ενδιαφέρει. Ειλικρινά σας μιλάω γιατί είναι νωρίς ακόμη……
Ξέρετε πόσες δημοσκοπήσεις θα ακολουθήσουν;
Διακίδη: Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η δημοσκόπηση. Δεν είναι μια απ’ το σωρό. Το  
είπαμε και χτες. ………
Λοΐζος: Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν οι κύριοι της δημοτικής αρχής  
δυο γλώσσες. Η μια γλώσσα είναι αυτή που απευθύνονται στην κοινωνία της Ρόδου για  
να δείξουν ότι  ο δήμαρχος έχει  δυναμική και  δεν είναι  σε ποια θέση τον φέρνει  η  
δημοσκόπηση,  δε  μου  επιτρέπεται  να  λέω  τηλεοπτικά.  Πάει  αυτό.  Και  η  δεύτερη  
γλώσσα είναι αυτή που μιλά με τα στελέχη της Ρηγίλλης. Αυτοί, τουλάχιστον, από τα  
στελέχη, ένα μέρος των στελεχών που θέλουν το χρίσμα να το δώσουν στον
κ. Χατζηευθυμίου γιατί δεν το θέλει ο Χατζημάρκος. Ας το δώσουν να τελειώνει, βρε  
παιδιά. Τι περιμένουν και αυτοί απ’ την Αθήνα;
Διακίδη: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα.
Λοΐζος: Και  ταλαιπωρούν  όλους  εμάς  να  καθόμαστε  τώρα  να  κάνουμε  ασκήσεις  
ακριβείας για πράγματα, τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα.
49:06 – 49:43 (ένδειξη dvd)
Λοΐζος: Γιατί δε βγαίνει η ΝΔ; Η ΝΔ γιατί δε βγαίνει να το διαψεύσει;
Διακίδη: Βεβαίως και θα έπρεπε να βγει. Όταν βλέπει να γίνεται αυτή η κρεατομηχανή  
εδώ πέρα, θα έπρεπε να βγει και να πει. Την έκανα ή δεν την έκανα.
Λοΐζος: Γιατί δε βγαίνει τόσο καιρό; Γιατί δε βγαίνει και κρατούν μυστικά, λοιπόν;  
Αφού έγινε τέτοιος πάταγος, τέτοιος σάλος στη Ρόδο.
Διακίδη: Μπορεί να μην τη συμφέρει.
Λοΐζος: Γιατί, λοιπόν, δε βγαίνει; Να δώσει τα στοιχεία και να τελειώνει.
Διακίδη: Μπορεί να μην την συμφέρει.
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Λοΐζος: Αλλά μήπως κάποιοι την κρύβουν γιατί θέλουν να δώσουν και καλά χρίσμα  
στον κ. Χατζηευθυμίου επικαλούμενοι στον κ. Σαμαρά ότι είναι πρώτος με έτη φωτός  
μπροστά από το δεύτερο;
Διακίδη: Κάποιοι τα δώσανε, όμως, αυτά τα στοιχεία.
Λοΐζος: Μα για στάσου. Ποια είναι η αλήθεια; Να την μάθουμε και εμείς να ξέρουμε.  
Να ξέρουμε τι μιλάμε, τι λέμε.
Λεζάντα: ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΕΦΕΡΕ Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ MRB. 
Παρατηρήσεις:

• Εκπομπές παίζονται σε επαναλήψεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
• Περνάνε σε κυλιόμενη ταινία πολλά από τα λεγόμενα των παρουσιαστών.

Εν προκειμένω, κατά την 10.8.2010 διαρκούσης της εκπομπής με τον τίτλο «Νέος 
Κόσμος»  ο  τηλεπαρουσιαστής  ανέφερε  ότι  σύμφωνα  με  δημοσκόπηση  που 
υλοποιήθηκε  με  εντολή  του  κόμματος  της  Νέας  Δημοκρατίας,  πραγματοποιήθηκε 
από το NewsCosmos.com, και αφορούσε τους υποψηφίους δημάρχους για τον Δήμο 
Ρόδου, προηγείται ο υποψήφιος Γιώργος Χατζημάρκος, ακολουθεί στη δεύτερη θέση 
ο  υποψήφιος  Γιάννης  Παρασκευάς,  στην  Τρίτη  θέση  ο  υποψήφιος  Χατζής 
Χατζηευθυμίου  και  ακολουθούν  οι  υποψήφιοι  Φώτης  Χατζηδιάκος  και  Φώτης 
Κωστόπουλος. Δεν προβλήθηκαν τα κατά τις διατάξεις του νόμου αναγκαία στοιχεία 
της  δημοσκοπήσεως, όπως είναι  το μέγεθος  του δείγματος και  η  γεωγραφική του 
κάλυψη, η μέθοδος συλλογής των στοιχείων και οι ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε 
σχέση με τον αριθμό των ερωτηθέντων». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, 
επιβλήθηκε με την ως άνω απόφαση του ΕΣΡ στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. Πρόκειται περί δημοσκοπήσεως η οποία 
είχε  άμεση σχέση με  τις  δημοτικές  εκλογές  της  7.11.2010 και  επομένως  κατά το 
άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3603/2007, μπορούσε να δημοσιοποιηθεί με αναφορά των 
στοιχείων του άρθρου 4 παρ. 1 του αυτού νόμου. Ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του 
τηλεοπτικού σταθμού ότι πρόκειται περί σχολιασμού δημοσκοπήσεως η οποία έγινε 
κατ’ εντολή της Νέας Δημοκρατίας και όχι περί προβολής της δημοσκοπήσεως είναι 
προσχηματικός, διότι θα μπορούσε ο τηλεοπτικός σταθμός να αναφερθεί στην ως άνω 
ενέργεια  της  Νέας Δημοκρατίας  χωρίς  να αναφέρει  την κατά την προτίμηση των 
πολιτών σειρά των υποψηφίων δημάρχων. Δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία 
που να αναιρούν την αλήθεια των δια της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. γενομένων 
δεκτών  πραγματικών  περιστατικών.  Η  υπό  κρίση  αίτηση  θεραπείας  είναι  ουσία 
αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. Μειοψήφησε το μέλος Κωνσταντίνος Τσουράκης, 
κατά  τον  οποίο  θα  έπρεπε  να  γίνει  δεκτή  η  υπό  κρίση  αίτηση  θεραπείας,  να 
εξαφανιστεί η προσβαλλομένη απόφαση και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία επωνυμία ΡΟΔΟΣ -  
ΚΟΣΜΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομού  Δωδεκανήσου, 
ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  TV  RHODES-COSMOS  Νομού 
Δωδεκανήσου, κατά της 8/11.1.2011 κυρωτικής αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  12η Απριλίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 18η Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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