
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  226688//22..66..22000099  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 2 Ιουνίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
ΑΝΤΕΝΝΑ  ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 19η Μαΐου 2009. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και 
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου 
και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 
9 παραγρ. 1 του Συντάγµατος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι 
απαραβίαστη. 
 
II. Το άρθρο 2 παρ. 1 και 5 του Κανονισµού 2/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίο οι 
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθµη που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεοράσεως και η πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας, ενώ εξάλλου πρέπει να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες της 
ευπρέπειας και καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συµπεριφορά. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη ή 
µεταδίδονται  το όνοµα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του. 
 

IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
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Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υποµνήµατος 
και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ» που µεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό κατά τις παρακάτω 
ηµεροµηνίες προέκυψαν τα ακόλουθα:  
 
Α. Κατά την 27η Φεβρουαρίου 2009 προβλήθηκαν τα εξής: 
Σήµανση: τρίτης κατηγορίας, τρίγωνο σε πλαίσιο χρώµατος πορτοκαλί (κατάλληλο, 
απαραίτητη η γονική συναίνεση)  
Παρουσιάστρια: Ευγενία Μανωλίδου 
Πριν το σήµα αρχής προβάλλονται «προσεχώς» από το τηλεπαιχνίδι.  
Σπηκάζ, συνοδεία µουσικής: Απόψε, στη «Στιγµή της αλήθειας». 
Ακολουθεί η ανάγνωση των κάτωθι ερωτήσεων από την παρουσιάστρια στις  
παίκτριες του τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά 
πλάνα των παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η 
ερώτηση κάθε φορά: 1η παίκτρια: Ονειρεύεσαι πως θα ήταν η ζωή σου µε τον πρώην 
σου αν είχατε παντρευτεί; Ήθελες να παντρευτείς τον πρώην σου περισσότερο από 
τον Κώστα; Είσαι πραγµατικά ερωτευµένη µε τον Κώστα; Έχεις ξεπεράσει τον 
πρώην σου; 2η παίκτρια: Πιστεύεις ότι είσαι καλή πεθερά; Έχει τύχει ποτέ να βάλεις 
λόγια στην κόρη σου για να µαλώσει µε το γαµπρό σου; Θα ήθελες η κόρη σου, η 
Αναστασία να είχε παντρευτεί πιο πλούσιο άντρα; Πιστεύεις πως η κόρη σου άξιζε 
έναν καλύτερο άντρα;    
Σπηκάζ: Έφτασε, «Η στιγµή της αλήθειας»! 
Παρουσιάστρια: Απόψε, το µόνο που χωρίζει κάποιον από τις 200.000 ευρώ είναι 21 
ερωτήσεις και η ικανότητά του να απαντήσει σε κάθε µία από αυτές, λέγοντας την 
αλήθεια και µόνο την αλήθεια. Υπάρχει άραγε κάποιος που δεν φοβάται να αποκαλύψει 
τα µυστικά του; Ήρθε η ώρα να αντιµετωπίσει τη «Στιγµή της αλήθειας». 
ΣΗΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
Παρουσιάστρια: Πριν από την εκποµπή, όλοι οι παίκτες περνούν από τον ανιχνευτή 
ψεύδους. ∆εν γνωρίζουν τα αποτελέσµατα αυτού του τεστ, όµως αν έχουν απαντήσει 
ειλικρινά  µπορούν να κερδίσουν µέχρι και 200.000 ευρώ. Αν παρόλα αυτά νιώθουν ότι 
δεν ήταν ειλικρινείς σε κάποιες από τις ερωτήσεις του ανιχνευτή, µπορούν να αλλάξουν 
τις απαντήσεις τους απόψε. Ας γνωρίσουµε την παίκτρια µας. 
Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό παίκτη ενώ παράλληλα προβάλλεται 
στο video wall του στούντιο η παίκτρια την ώρα που περνά από τον ανιχνευτή 
ψεύδους (∆έσποινα Γούλα, 29 ετών, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη αλλά ζει στην 
Αθήνα µε το σύζυγο της και δεν εργάζεται).   
Η ∆έσποινα  απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 21 από αυτές, 
επιλέχθηκαν για απόψε. 
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει την παίκτρια, συστήνει και τους συγγενείς της 
(µητέρα, σύζυγος και πεθερά) και υπενθυµίζει στη ∆έσποινα τους κανόνες του 
παιχνιδιού.  
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, η παίκτρια πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι 
ερωτήσεις: «Σου κάνει παρατήρηση η πεθερά σου επειδή ανάβεις το καλοριφέρ;», «Η 
πεθερά σου είναι γκρινιάρα;», «Έχεις κακολογήσει την πεθερά σου στον άνδρα σου;» 
(στο σηµείο αυτό η παίκτρια γυρνά προς το µέρος της πεθεράς της και λέει: 
συγγνώµη), «Ζηλεύεις την πρώην σύζυγο του άντρα σου;», «Έχεις σκίσει 
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φωτογραφίες της πρώην συζύγου του άντρα σου;», «Πιστεύεις ότι έχεις καταφέρει να 
πάρεις τη θέση που είχε η πρώην σύζυγος στην καρδιά του άντρα σου;» 
Η παρουσιάστρια ενηµερώνει τους συγγενείς της παίκτριας ότι εάν σε κάποια 
ερώτηση αισθανθούν άβολα και δεν θέλουν να απαντήσει η ∆έσποινα, µπορούν να 
πατήσουν το κουµπί που είναι µπροστά τους και η παρουσιάστρια θα αλλάξει την 
ερώτηση αυτή µε µία άλλη. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µία φορά κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού.   
Η παίκτρια συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις 
ακόλουθες πέντε ερωτήσεις:  
«Έχουν αρνηθεί να σε κάνουν παρέα επειδή η µητέρα σου ήταν µουσουλµάνα;»,  
«Αισθάνεσαι µειονεκτικά που δεν έχεις τελειώσει το σχολείο;» Ερωτήσεις της 
παρουσιάστριας πάνω σε αυτό το θέµα: Γιατί δεν το τελείωσες το σχολείο; Η µητέρα 
σου δεν σε παρότρυνε να µην το αφήσεις και να συνεχίσεις; Ήτανε σύµφωνη δηλαδή 
µε αυτή την απόφαση; ∆έσποινα εσύ έχεις σκεφθεί ποτέ τι θα µπορούσες να γίνεις 
άµα σπούδαζες; Πιστεύεις ότι αν είχες µία ενθάρρυνση από το σπίτι σου ενδεχοµένως 
να το κατάφερνες; Σου έλειπε αυτό;  
«Η µητέρα σου ήταν αδιάφορη απέναντι στα παιδιά της;»  
Η παίκτρια απαντά θετικά. Προβάλλονται κοντινά πλάνα στα πρόσωπα της ίδιας και 
της µητέρας της. Η παρουσιάστρια στρέφεται προς τη µητέρα της παίκτριας και τη 
ρωτά αν περίµενε την απάντηση αυτή από την κόρη της και εκείνη γνέφει αρνητικά. 
Στη συνέχεια τη ρωτά αν γνωρίζει γιατί η ∆έσποινα έχει αυτή την άποψη. Η µητέρα 
της παίκτριας απαντά ότι δεν ξέρει, ότι δεν έκανε αυτά που λέει η ∆έσποινα και 
εκείνη θεωρεί πως είναι έτσι. Η παρουσιάστρια ρωτά την παίκτρια γιατί το έβλεπε 
έτσι και η παίκτρια απαντά ότι δεν το έβλεπε έτσι αλλά αυτή ήταν η πραγµατικότητα. 
Παρουσιάστρια: ∆ηλαδή υπάρχουν κάποια δείγµατα µέσα σου της αδιαφορίας της 
µητέρα σου;                   Παίκτρια: Ναι. Όπως είπαµε και πριν για το σχολείο, δεν µου 
έλεγε µια καλή κουβέντα, σε ότι κάναµε δεν µας υποστήριζε. Κοίταγε απλά τον εαυτό 
της και τον πατέρα µου. 
«Πιστεύεις πως η µητέρα σου σού οφείλει µια συγγνώµη;» 
Στο σηµείο αυτό η εκποµπή διακόπτει για διαφηµιστικό διάλειµµα, αλλά πριν από 
αυτό, προβάλλεται νέο «προσεχώς»:  
Σπηκάζ, συνοδεία µουσικής: Σε λίγο, στη «Στιγµή της αλήθειας» 
Ακολουθεί η ανάγνωση των κάτωθι ερωτήσεων από την παρουσιάστρια στις 
παίκτριες, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των παρευρισκοµένων 
συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά: 1η παίκτρια: 
«Ονειρεύεσαι πως θα ήταν η ζωή σου µε τον πρώην σου αν είχατε παντρευτεί;», 
«Ήθελες να παντρευτείς τον πρώην σου περισσότερο από τον Κώστα;», «Είσαι 
πραγµατικά ερωτευµένη µε τον Κώστα;», «Έχεις ξεπεράσει τον πρώην σου;», 2η 
παίκτρια: Πιστεύεις ότι είσαι καλή πεθερά; Έχει τύχει ποτέ να βάλεις λόγια στην 
κόρη σου για να µαλώσει µε το γαµπρό σου; Θα ήθελες η κόρη σου, η Αναστασία να 
είχε παντρευτεί πιο πλούσιο άντρα; Πιστεύεις πως η κόρη σου άξιζε έναν καλύτερο 
άντρα;    
Σπηκάζ: Αν και εσείς πιστεύετε ότι λέτε πάντα την αλήθεια, ήρθε η στιγµή να το 
αποδείξετε και να κερδίσετε 200.000 ∆ηλώστε τώρα συµµετοχή (ακολουθεί κάρτα µε 
τον τρόπο δήλωσης συµµετοχής). Ήρθε και για εσάς, «η στιγµή της αλήθειας». 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 
Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, εκκρεµεί η απάντηση στην ερώτηση: «Πιστεύεις 
πως η µητέρα σου σού οφείλει µια συγγνώµη;» 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
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Παρουσιάστρια: Για ποια πράγµατα νιώθεις ότι χρειάζεσαι να ακούσεις µία συγγνώµη;  
Παίκτρια: Για τα παιδικά µου χρόνια που έχασα.  
Παρουσιάστρια: (προς τη µητέρα της παίκτριας) Θα θέλετε ίσως εσείς να πείτε κάτι 
στη δέσποινα τώρα που τα ακούτε όλα αυτά; 
Μητέρα παίκτριας: Τίποτα.  
Παρουσιάστρια: Θέλετε να της ζητήσετε τώρα µία συγγνώµη;      
Μητέρα παίκτριας: Συγγνώµη 
Παίκτρια: Ευχαριστώ.  
Η τελευταία ερώτηση αυτού του επιπέδου είναι η εξής: «Σου έχει ζητήσει ο Κώστας 
να γίνεις πιο τολµηρή στο κρεβάτι;»  
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
Παρουσιάστρια: Είσαι δηλαδή ντροπαλή ή δεν ταιριάζουν οι επιθυµίες σας ας πούµε; 
Παίκτρια: Και δεν ταιριάζουν οι επιθυµίες µας αλλά προτιµώ το κλασικό.  
Παρουσιάστρια: (προς το σύζυγο της παίκτριας) Κώστα, είναι η ∆έσποινα πιο 
συγκρατηµένη από ό,τι θα ήθελες;  
Σύζυγος παίκτριας: Σε συγκεκριµένα θέµατα που θέλω εγώ, ναι είναι συγκρατηµένη. 
Η παίκτρια συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε 
τέσσερις ερωτήσεις. Πριν διαβάσει την πρώτη η παρουσιάστρια ρωτά την παίκτρια αν 
ο σύζυγός της την πιέζει στον ερωτικό τοµέα και εκείνη απαντά πως µερικές φορές το 
κάνει. Τη ρωτά αν αυτό την ενοχλεί και η ∆έσποινα απαντά καταφατικά. Η 
παρουσιάστρια στη συνέχεια τη ρωτά εάν έχουν µιλήσει ανοιχτά ή µε υπονοούµενα 
για τις επιθυµίες τους και η παίκτρια απαντά ότι εκείνη µιλά ανοικτά αλλά ο σύζυγός 
της µιλά µε υπονοούµενα. Η πρώτη ερώτηση αυτού του επιπέδου έχει ως εξής:  
«Πιστεύεις πως σε δέκα χρόνια από σήµερα ο Κώστας θα µπορεί να σε ικανοποιεί 
σεξουαλικά;» (ακούγονται επιφωνήµατα από το κοινό, ο σύζυγος της παίκτριας 
γελάει ενώ η µητέρα της που κάθεται δίπλα του τον σκουντάει µε νόηµα)       
Η παίκτρια απαντά αρνητικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους. (Ο σύζυγος της συνεχίζει να γελά και χειροκροτεί) 
Παρουσιάστρια: Γιατί το λες αυτό; Έχει να κάνει και λίγο µε τη διαφορά ηλικίας;  
Παίκτρια: Επειδή έχω µάθει στη ζωή µου να τα λέω ειλικρινέστατα όλα, ε… από την 
ώρα που δεν υπάρχει τώρα που είναι σε αυτή την ηλικία, φαντάσου σε δέκα χρόνια… 
(Ο σύζυγος της συνεχίζει να γελά)   
Παρουσιάστρια: Άουτς! 
Σύζυγος παίκτριας: Καλό! Καλό!  
Παρουσιάστρια: Κώστα, τη γνώριζες αυτή την ανασφάλεια της ∆έσποινας; Ως προς τις 
επιδόσεις;   
Σύζυγος παίκτριας: Ναι. Ναι. 
Παρουσιάστρια: Εσένα σε ικανοποιεί; 
Σύζυγος παίκτριας: Η ∆έσποινα σαν γυναίκα;  
Παρουσιάστρια: Ναι. 
Σύζυγος παίκτριας: Ναι.  
Παρουσιάστρια: Και τότε γιατί λέει ότι δεν υπάρχει… 
Σύζυγος παίκτριας: ∆ουλεύω πολλές ώρες για αυτό. 
Παρουσιάστρια: Μµµµ. Μήπως θα έπρεπε να δουλεύεις λιγότερες; (η παίκτρια γελά)  
Σύζυγος παίκτριας: ∆ε γίνεται. Είναι η δουλειά µου τέτοια. (γελώντας) 
Παρουσιάστρια: Σου δηµιουργεί άγχος αυτό που είπε τώρα εκείνη; 
Σύζυγος παίκτριας: Αν συνεχίσω να δουλεύω έτσι, σίγουρα.  
Παρουσιάστρια: Μήπως θα έπρεπε λίγο να ελαττώσειw τη δουλειά;  
Σύζυγος παίκτριας: ∆ε γίνεται,. Είναι η φύση της δουλειάς τέτοια. 
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Παρουσιάστρια: Ναι, αλλά εδώ το κορίτσι… 
Σύζυγος παίκτριας: Σε δέκα χρόνια θα τα ξαναπούµε πάλι. Καλά να είµαστε.  (η 
παίκτρια και ο σύζυγός της γελάνε)    
Η επόµενη ερώτηση είναι η εξής:  
«Ονειρεύεσαι πως θα ήταν η ζωή σου µε τον πρώην σου αν είχατε παντρευτεί;» 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους. (κοντινά πλάνα σε εκείνη και το σύζυγό της) 
Παρουσιάστρια: Συγκρίνεις δηλαδή τη ζωή που έχεις τώρα µε τον Κώστα µε τη ζωή 
που είχες µε την προηγούµενη σχέση σου; 
Παίκτρια: Όχι.  
Παρουσιάστρια: Αλλά; Πως το ονειρεύεσαι ας πούµε; 
Παίκτρια: Απλά τον είχα αγαπήσει πάρα πολύ και ήµασταν και πέντε χρόνια µαζί… 
Έχει µείνει κάτι.  
Η επόµενη ερώτηση είναι η εξής:  
«Ήθελες να παντρευτείς τον πρώην σου περισσότερο από τον Κώστα;» 
(ακούγονται επιφωνήµατα από το κοινό, η παίκτρια κοιτά το σύζυγό της που έχει 
κατεβάσει το κεφάλι και του λέει ψιθυριστά: «πάτα το», εκείνος το κάνει) 
Παρουσιάστρια: Πάτησε ο Κώστας το κουµπί οπότε δε θα µάθουµε ποτέ. 
Σύζυγος παίκτριας: ∆ε µε νοιάζει.       
Παρουσιάστρια: Αντικαθιστούµε λοιπόν την ερώτηση αυτή µε µία άλλη. 14η ερώτηση. 
«Έχεις ξεπεράσει τον πρώην σου;» (επιφωνήµατα από το κοινό) 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους. (κοντινά πλάνα σε εκείνη και το σύζυγό της) 
Παρουσιάστρια: Κώστα, εσύ πως νιώθεις για όλα αυτά;  
Σύζυγος παίκτριας: Εντάξει… εγώ φταίω περισσότερο.  
Παρουσιάστρια: Γιατί το λες αυτό;  
Σύζυγος παίκτριας: Αυτά που λέγαµε πριν. ∆εν της δείχνω ίσως την αγάπη που θέλει 
και χρειάζεται. Φταίω κι εγώ σε αυτό.   
Παρουσιάστρια: (προς την παίκτρια) Εξακολουθεί να είναι πολύ γλυκός. ∆έσποινα 
ήρθε η στιγµή της αλήθειας για τις 25000 ευρώ. 15η ερώτηση. 
«Είσαι πραγµατικά ερωτευµένη µε τον Κώστα;» (επιφωνήµατα από το κοινό, η 
παίκτρια αισθάνεται εµφανώς άβολα, κοντινά πλάνα σε εκείνη και το σύζυγό της) 
Η παίκτρια απαντά αρνητικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
Σύζυγος παίκτριας: Κακό αυτό! 
Παρουσιάστρια: Εσύ είσαι ερωτευµένος µε τη ∆έσποινα; 
Σύζυγος παίκτριας: Ναι. Είµαι. 
Παρουσιάστρια: Την περίµενες αυτή την απάντηση;  
Σύζυγος παίκτριας: Για να είµαι ειλικρινής, ναι. Για να είµαι ειλικρινής. 
Παρουσιάστρια: ∆έσποινα, συγχαρητήρια! 25000 ευρώ είναι δικές σου!   
Η παρουσιάστρια τη ρωτά αν θα συνεχίσει για τις 50000 ευρώ. Η παίκτρια κοιτά προς 
το µέρος του συζύγου της. Εκείνος της λέει να κάνει ό,τι θέλει ενώ η πεθερά της της 
λέει να σταµατήσει.  
Σύζυγος παίκτριας: Εγώ θα έπαιζα. Εγώ. Τώρα εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Μεγάλο 
κορίτσι είσαι. Τι να σου πω… 
Η παίκτρια αποφασίζει να σταµατήσει και αποχωρεί. 
Παρουσιάστρια: Η ∆έσποινα αποχώρησε από το παιχνίδι µας, έχοντας κερδίσει µε την 
ειλικρίνεια της 25000 ευρώ. Εγώ περιµένω τον επόµενο παίκτη που θα καθίσει εδώ, 
στην κόκκινη καρέκλα, θα διεκδικήσει τις 200.000 ευρώ στη δική του στιγµή της 
αλήθειας!  
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Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό της επόµενης παίκτριας ενώ 
παράλληλα προβάλλεται στο video wall του στούντιο η παίκτρια την ώρα που περνά 
από τον ανιχνευτή ψεύδους (Σπυριδούλα Βαλιανάτου, 54 ετών, ιδιοκτήτρια 
ινστιτούτου αισθητικής, την ενδιαφέρει η αστρολογία, είναι χωρισµένη, έχει µία κόρη 
παντρεµένη και ένα γιο)    
Η Σπυριδούλα απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 21 από αυτές, 
επιλέχθηκαν για απόψε. 
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει την παίκτρια και της λέει: 
«…Ούτε πρέπει να είσαι αγχωµένη. Γιατί ξέρεις εδώ παίζουµε το πιο απλό παιχνίδι. 
Το µόνο που χρειάζεται είναι να γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου και να είσαι έτοιµη να 
απαντήσεις µε θάρρος στις ερωτήσεις που ήδη γνωρίζεις…Θα πεις την αλήθεια σε 
όλο τον κόσµο σήµερα;»  
Συστήνει και τους συγγενείς της (γιος, κόρη και γαµπρός).   
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, η παίκτρια πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι 
ερωτήσεις: «Έχεις επισκεφτεί χαρτορίχτρα;», «Έχεις µπει στη διαδικασία να κάνεις 
µάγια σε κάποιον;», «Έχεις κρύψει ποτέ από τα παιδιά σου κάποιο δεσµό;», «Έκανες 
πρόσφατα µίνι λίφτινγκ για να κάνεις σχέση µε νεότερο άντρα;», «Πέρασε ποτέ από 
το µυαλό σου να χρησιµοποιήσεις την εξωτερική σου εµφάνιση για να βγάλεις 
περισσότερα χρήµατα;», «Σε έναν άντρα κοιτάς πρώτα το πορτοφόλι του;».   
Η παίκτρια συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις 
ακόλουθες πέντε ερωτήσεις:  
«Απάτησες ποτέ τον πατέρα των παιδιών σου;» (επιφωνήµατα από το κοινό) 
Στο σηµείο αυτό η εκποµπή διακόπτει για διαφηµιστικό διάλειµµα, αλλά πριν από 
αυτό, προβάλλεται νέο «προσεχώς»:  
Σπηκάζ, συνοδεία µουσικής: Σε λίγο, στη «Στιγµή της αλήθειας» 
Ακολουθεί η ανάγνωση των κάτωθι ερωτήσεων από την παρουσιάστρια στη δεύτερη 
παίκτρια ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των παρευρισκοµένων 
συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά: Πιστεύεις ότι 
είσαι καλή πεθερά; Έχει τύχει ποτέ να βάλεις λόγια στην κόρη σου για να µαλώσει µε 
το γαµπρό σου; Θα ήθελες η κόρη σου, η Αναστασία να είχε παντρευτεί πιο πλούσιο 
άντρα; Πιστεύεις πως η κόρη σου άξιζε έναν καλύτερο άντρα;    
Σπηκάζ: Αν και εσείς πιστεύετε ότι λέτε πάντα την αλήθεια, ήρθε η στιγµή να το 
αποδείξετε και να κερδίσετε 200.000 ∆ηλώστε τώρα συµµετοχή (ακολουθεί κάρτα µε 
τον τρόπο δήλωσης συµµετοχής). Ήρθε και για εσάς, «η στιγµή της αλήθειας». 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 
Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, εκκρεµεί η απάντηση στην ερώτηση: «Απάτησες 
ποτέ τον πατέρα των παιδιών σου;»  
Η παίκτρια απαντά αρνητικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
«Ευχήθηκες ποτέ να µην είχες γεννηθεί;» 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
«Πιστεύεις ότι είσαι καλή πεθερά;» (επιφωνήµατα από το κοινό) 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
Παρουσιάστρια: Σωστά το πιστεύει αυτό Χαράλαµπε;  
Γαµπρός παίκτριας: Πολύ σωστά το πιστεύει. Είναι πολύ καλός άνθρωπος.  
«Έχεις κρυφακούσει ποτέ συνοµιλία της κόρης σου µε τον γαµπρό σου;» 
(επιφωνήµατα από το κοινό) 
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Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
«Έχει τύχει ποτέ να βάλεις λόγια στην κόρη σου για να µαλώσει µε τον γαµπρό σου;»  
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
Παρουσιάστρια: Για ποιο λόγο βρε Σπυριδούλα;  
Παίκτρια: ∆ιαφωνούσα για κάποια πράγµατα. Για την επαγγελµατική τους κατάσταση… 
και εντάξει κάτι είπα στην Αναστασία, που τους έκανε κάποια στιγµή να τσακωθούνε.    
Παρουσιάστρια: Αυτό έγινε µόνο µία φορά; Ήταν µία συγκεκριµένη… 
Κόρη παίκτριας: Στις περισσότερες περιπτώσεις παίρνει το µέρος του Μπάµπη και 
είναι εναντίον σε εµένα. Απλά έτυχε σε µία συζήτηση να εκφράσει την άποψη της και να 
δηµιουργηθεί µετά κάποιο θέµα. Όχι, ότι το ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ.  
Παρουσιάστρια: Έτσι είναι Μπάµπη; 
Γαµπρός παίκτριας: Έτσι ακριβώς. 
Παρουσιάστρια: Για να το λέει και ο Μπάµπης, έτσι θα είναι. Συγχαρητήρια 
Σπυριδούλα! 10000 ευρώ είναι δικές σου.      
Η παίκτρια συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε 
τέσσερις ερωτήσεις. 
«Θα ήθελες η κόρη σου, η Αναστασία να είχε παντρευτεί πιο πλούσιο άντρα;» 
(επιφωνήµατα από το κοινό) 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους.  
Παρουσιάστρια: ∆εν είναι αρκετό που είναι µε κάποιον που την αγαπάει πολύ;  
Παίκτρια: Και βέβαια είναι αρκετό. Αυτό επιθυµούσα όπως κάθε µητέρα για το παιδί 
της. Έναν καλό και ευκατάστατο σύζυγο. Μέχρι τη στιγµή που γνώρισα τον Μπάµπη. 
Και όταν τον γνώρισα είπα: αυτός είναι ένας άνθρωπος για την Αναστασία.   
«Πιστεύεις πως η κόρη σου άξιζε έναν καλύτερο άντρα;» 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους. (κοντινά πλάνα στα πρόσωπα της κόρη και του γαµπρού της) 
Παίκτρια: Εκείνος φταίει. 
Παρουσιάστρια: Γιατί φταίει εκείνος; 
Παίκτρια: Γιατί είναι εργασιοµανής. Ετοιµάζεται να πιάσει και τρίτη δουλειά. 
Παρουσιάστρια: Και κακό είναι αυτό;  
Παίκτρια: Ναι. Λείπει συνέχεια από το σπίτι του αι όλο παράπονα είναι η κόρη µου σε 
εµένα.  
Παρουσιάστρια: Σε έδωσε η µαµά. 
Γαµπρός παίκτριας: Στεγνά.  
Παρουσιάστρια: Το ότι είσαι τόσο πολύ υπερπροστατευτική µε τα παιδιά σου, έχει να 
κάνει µε το ότι  τα µεγάλωσες σχεδόν µόνη σου; 
Παίκτρια: Μπορεί να είναι και αυτό. Μάλλον αυτό είναι.  
«Πιστεύεις ότι τα παιδιά σου είναι υπερήφανα για τη µητέρα τους;» 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους. (τα παιδιά της χαµογελούν και χειροκροτούν) 
«Χαίρεσαι κατά βάθος που θα φύγει ο γιος σου από το σπίτι;» (έχει προηγηθεί µία 
συζήτηση µε το γιο της παίκτριας που λέει ότι σχεδόν έχει φύγει από το σπίτι γιατί 
είναι αρραβωνιασµένος) 
Η παίκτρια απαντά καταφατικά. Η απάντησή της είναι σωστή σύµφωνα µε τον 
ανιχνευτή ψεύδους. 
Παρουσιάστρια: Θέλεις να έχεις περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου;  
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Παίκτρια: Εντάξει και για αυτό… βασικά το ότι θα κάνει και αυτός τον προορισµό του 
σαν άνθρωπος, ότι θα δηµιουργήσει και αυτός οικογένεια και εγώ πάλι έχω 
δηµιουργήσει τη δική µου ζωή.   
Παρουσιάστρια: Σπυριδούλα µου, συγχαρητήρια! 25000 ευρώ είναι δικές σου!    
Η παρουσιάστρια τη ρωτά αν θα συνεχίσει για τις 50000 ευρώ. Η παίκτρια κοιτάζει 
προς την οικογένειά της και λέει: θα φύγουµε. Ο γιος της τη ρωτά αν είναι σίγουρη 
και εκείνη απαντά θετικά. Ο γαµπρός της της λέει να κάνει ό,τι αισθάνεται. Τελικά 
αποφασίζει να σταµατήσει και αποχωρεί από το παιχνίδι.  
Παρουσιάστρια: Η ειλικρίνεια της Σπυριδούλας την αντάµειψε απόψε µε 25000 ευρώ. 
Όµως την επόµενη εβδοµάδα ο παίκτης που θα καθίσει εδώ στην κόκκινη καρέκλα, 
µπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει 200.000 ευρώ στη δική του στιγµή της αλήθειας!     
   
Β. Κατά την 27η Μαρτίου 2009 προβλήθηκαν τα εξής: 
Σήµανση: 3ης κατηγορίας (κατάλληλο-απαραίτητη η γονική συναίνεση). 
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη καθώς και µετά το πρώτο και δέυτερο 
διαφηµιστικό διάλλειµα για 40.  
∆ιάρκεια σήµανσης: κατά την έναρξη περίπου για 11 λεπτά, µετά την 1η διακοπή για 
διαφηµιστικό διάλειµµα επί  8 λεπτά, µετά την 2η για 6 λεπτά.  
Παρουσιάστρια: κ. Ευγενία Μανωλίδου 
Παίκτης: Νατάσσα Κοντοσόρου 
Πριν το σήµα αρχής προβάλλονται «προσεχώς» από το τηλεπαιχνίδι.  
Σπηκάζ, συνοδεία µουσικής: Απόψε, στη «Στιγµή της αλήθειας». 
Ακολουθεί η ανάγνωση των κάτωθι ερωτήσεων από την παρουσιάστρια στον παίκτη 
του τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των 
παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε 
φορά: «Έχεις επισκεφτεί σάιτς οµοφυλοφιλικού ερωτικού περιεχοµένου;», « Έχεις 
κάνει σεξ γνωρίζοντας ότι κάποιος σε παρακολουθεί;», «Θυµάσαι µε πόσους άντρες 
έχεις πάει στη ζωή σου;», «Έχεις δει ποτέ ερωτικά την Ευαγγελία;», «Έχεις κάνει σεξ 
µε µία γυναίκα και έναν άντρα ταυτόχρονα;», «Σου έχει προσφέρει ποτέ κάποιος 
1000 ευρώ για να κάνει σεξ µαζί σου;», «Ο λόγος που δεν σου µιλάνε οι γονείς σου 
είναι ο έκλυτος βίος σου;»,  
Σπηκάζ: Έφτασε, «Η στιγµή της αλήθειας»! 
Παρουσιάστρια: Απόψε, το µόνο που χωρίζει κάποιον από τις 200.000 ευρώ είναι 21 
ερωτήσεις και η ικανότητά του να απαντήσει σε κάθε µία από αυτές, λέγοντας την 
αλήθεια και µόνο την αλήθεια. Υπάρχει άραγε κάποιος που δεν φοβάται να αποκαλύψει 
τα µυστικά του; Ήρθε η ώρα να αντιµετωπίσει τη «Στιγµή της αλήθειας». 
Παρουσιάστρια: Πριν από την εκποµπή, όλοι οι παίκτες περνούν από τον ανιχνευτή 
ψεύδους. ∆εν γνωρίζουν τα αποτελέσµατα αυτού του τεστ, όµως αν έχουν απαντήσει 
ειλικρινά  µπορούν να κερδίσουν µέχρι και 200.000 ευρώ. Αν παρόλα αυτά νιώσουν ότι 
δεν ήταν ειλικρινείς σε κάποιες από τις ερωτήσεις του ανιχνευτή, µπορούν να αλλάξουν 
τις απαντήσεις τους απόψε. Ας γνωρίσουµε την παίκτριά  µας. 
Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό παίκτη - Νατάσσα Κοντοσόρου (19 
χρονών, εµποροϋπάλληλος, ζει µόνη, οι γονείς της είναι χωρισµένοι) - και τη βασική 
δοµή του παιχνιδιού: «Η Νατάσσα απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 
21 από αυτές, επιλέχθηκαν για απόψε.» 
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει την παίκτρια, συστήνει και τους συγγενείς της 
(Ευαγγελία, ξαδέλφη – Κωνσταντίνος, φίλος –∆ήµητρα, φίλη) και υπενθυµίζει στην 
παίκτρια τους κανόνες του παιχνιδιού.  
Για τα πρώτα 5,000 ευρώ, η παίκτρια πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι 
ερωτήσεις: «Ως πωλήτρια κινητών έχεις υποκριθεί ότι γνωρίζεις τα χαρακτηριστικά 
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ενός κινητού ενώ στην πραγµατικότητα δεν είχες ιδέα;», «Έχεις πει ποτέ ψέµατα για 
το πού πήγες διακοπές ώστε να εντυπωσιάσεις την παρέα σου;», «Έχεις επισκεφτεί 
σάιτς οµοφυλοφιλικού ερωτικού περιεχοµένου;», «Έχεις κάνει σεξ σε πισίνα 
ξενοδοχείου;», «Σου αρέσει να προκαλείς τους άντρες µε τον τρόπο που κινείσαι;», 
«Η ζωή που έκανες στο παρελθόν έγινε η αιτία να σχολιαστείς από τη γειτονιά σου;». 
Η παίκτρια αποφασίζει να συνεχίσει για τα 10,000 ευρώ, όπου θα πρέπει να 
απαντήσει σωστά στις ακόλουθες πέντε ερωτήσεις: «Έχεις κάνει σεξ γνωρίζοντας ότι 
κάποιος σε παρακολουθεί;», «Θυµάσαι µε πόσους άντρες έχεις πάει στη ζωή σου;», 
«Έχεις δει ποτέ ερωτικά την Ευαγγελία;» (µετά από την ερώτηση ακούγεται µε 
παράλληλη αναγραφή στην οθόνη το σχόλιο του φίλου του παίκτη Κωνσταντίνου: 
«Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ» ενώ η Ευαγγελία γελάει). Σε αυτό το σηµείο η 
παρουσιάστρια λέει στη Νατάσσα να µην απαντήσει γιατί ακολουθούν διαφηµίσεις.  
Πριν από τις διαφηµίσεις, προβάλλεται νέο «προσεχώς»:  
Σπηκάζ, συνοδεία µουσικής: Σε λίγο, στη «Στιγµή της αλήθειας» 
Ακολουθεί η ανάγνωση των κάτωθι ερωτήσεων από την παρουσιάστρια στον παίκτη, 
ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των παρευρισκοµένων συγγενών 
και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά: Έχεις κάνει σεξ µε έναν 
άντρα και µια γυναίκα ταυτόχρονα, Σου έχει προσφέρει κάποιος 1000 ευρώ για να 
κάνει σεξ µαζί σου, Σε έχει χτυπήσει τόσο ο σύντροφός σου ώστε να σε στείλει  στο 
νοσοκοµείο, Σε έχει πιέσει σύντροφός σου να κάνεις χρήση απαγορευµένων ουσιών, Ο 
λόγος που δεν σου µιλάνε οι γονείς σου είναι ο έκλυτος βίος σου, Σε έχει παρενοχλήσει 
ποτέ σεξουαλικά κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον, Έχεις φτάσει στο σηµείο να 
θέλεις να σκοτώσεις κάποιον 
Σπηκάζ: Αν και εσείς πιστεύετε ότι λέτε πάντα την αλήθεια, ήρθε η στιγµή να το 
αποδείξετε και να κερδίσετε 200.000 ∆ηλώστε τώρα συµµετοχή (ακολουθεί κάρτα µε 
τον τρόπο δήλωσης συµµετοχής). Ήρθε και για εσάς, «η στιγµή της αλήθειας». 
Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, εκκρεµεί η απάντηση στην ερώτηση «Έχεις δει 
ποτέ ερωτικά την Ευαγγελία;» και µετά την απάντηση συνεχίζουνε στη δέκατη και 
ενδέκατη ερώτηση: «Σε έχει χτυπήσει τόσο ο σύντροφός σου ώστε να σε στείλει  στο 
νοσοκοµείο;»,«Σε έχει πιέσει σύντροφός σου να κάνεις χρήση απαγορευµένων 
ουσιών;». 
Η παίκτρια συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις 
ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις: «Ο λόγος που δεν σου µιλάνε οι γονείς σου είναι ο 
έκλυτος βίος σου;», «Στεναχωριέσαι όταν περνάς έξω από το σπίτι που µεγάλωσες;», 
«Φοβάσαι µήπως ο πατέρας σου φύγει από τη ζωή πριν προλάβεις να του ανοίξεις 
την καρδιά σου;», «Σε έχει παρενοχλήσει ποτέ σεξουαλικά κάποιος από το 
οικογενειακό περιβάλλον;». 
Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:35:47) σχολιάζει: Νατάσσα, 
άνοιξες την καρδιά σου και µε την ειλικρίνεια σου έχεις κερδίσει 25.000 ευρώ. 
Συγχαρητήρια. Τι λες τώρα; Πάµε στο επόµενο επίπεδο για τις 50,000 ευρώ; Ο φίλος 
της Κωνσταντίνος της ζητά να σταµατήσει ενώ η παρουσιάστρια της υπενθυµίζει ότι 
είναι µόνο 3 ερωτήσεις. Η ξαδέλφη της Ευαγγελία και η φίλη της ∆ήµητρα  της 
ζητούν να συνεχίσει. 
Η παίκτρια αποφασίζει να συνεχίσει για τα 50.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να 
απαντήσει σωστά στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις: «Έχεις φτάσει στο σηµείο να 
θέλεις να σκοτώσεις κάποιον;», «Έχεις κάνει σεξ µε µία γυναίκα και έναν άντρα 
ταυτόχρονα;». Η παρουσιάστρια ζητά από την παίκτρια να µην απαντήσει αµέσως 
γιατί ακολουθούν διαφηµίσεις. 
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Σπηκάζ: Αν και εσείς πιστεύετε ότι λέτε πάντα την αλήθεια, ήρθε η στιγµή να το 
αποδείξετε και να κερδίσετε 200.000 ∆ηλώστε τώρα συµµετοχή (ακολουθεί κάρτα µε 
τον τρόπο δήλωσης συµµετοχής). Ήρθε και για εσάς, «η στιγµή της αλήθειας». 
Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, εκκρεµεί η απάντηση στην ερώτηση «Έχεις κάνει 
σεξ µε µία γυναίκα και έναν άντρα ταυτόχρονα;» και ακολουθεί η δεκάτη όγδοη 
ερώτηση που οδηγεί στις 50,000 ευρώ: «Σου έχει προσφέρει ποτέ κάποιος 1000 ευρώ 
για να κάνει σεξ µαζί σου;». 
Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:50:50) σχολιάζει: Νατάσσα, µε 
την ειλικρίνεια σου έχεις κερδίσει 50.000 ευρώ. Συγχαρητήρια. Και τώρα εγώ πρέπει να 
σε ρωτήσω: θα προχωρήσουµε στο επόµενο επίπεδο, που οι 50,000 ευρώ 
διπλασιάζονται και γίνονται 100 µε µόνο δύο ειλικρινείς απαντήσεις; Οι φίλοι της 
επιµένουν να σταµατήσει.  
Η παίκτρια αποφασίζει να σταµατήσει και να αποχωρήσει µε 50,000 ευρώ.  
Ακολουθεί πίνακας µε ενδεικτικό σχολιασµό γύρω από τις ερωτήσεις προς απάντηση 
του επεισοδίου. 

Ένδειξη 
DVD 

Ερώτηση 
προς 

απάντηση 

Σχετικές ερωτήσεις / σχόλια γύρω από την 
υποβληθείσα ερώτηση προς απάντηση 

0:13:30 

Έχεις κάνει 
σεξ 

γνωρίζοντας 
ότι κάποιος σε 
παρακολουθεί 

Παρουσιάστρια: Είναι πολύ απελευθερωµένη η 
Νατάσσα, Ευαγγελία, ε; - Πολύ τολµηρή σε 
βρίσκω αν και µόλις 19 χρονών κοριτσάκι.   

0:25:00 

Σε έχει 
χτυπήσει τόσο 
ο σύντροφός 
σου ώστε να 
σε στείλει  

στο 
νοσοκοµείο; 

Παρουσιάστρια: Πώς επέτρεψες να σου συµβεί 
κάτι τέτοιο; - Τον φοβόσουν; - Μετά από το 
περιστατικό συνέχιζες να είσαι µαζί του; 

0:35:00 

Σε έχει 
παρενοχλήσει 

ποτέ 
σεξουαλικά 
κάποιος από 

το 
οικογενειακό 
περιβάλλον 

Παρουσιάστρια: Το είπες ποτέ σε κανέναν; - ∆εν 
κατάλαβαν οι γονείς σου τίποτα; - Ήταν ο λόγος 
που έφυγες από το σπίτι;  

0:38:00 

Έχεις φτάσει 
στο σηµείο να 
θέλεις να 
σκοτώσεις 
κάποιον  

Παρουσιάστρια: για ποιόν έχει συµβεί αυτό; - Είναι 
για τον άνθρωπο που µας έχεις πει µέχρι τώρα ότι 
είχες µια πολύ βίαιη σχέση;  
 

0:58:50 

Σου έχει 
προσφέρει 
ποτέ κάποιος 

1000 ευρώ για 
να κάνει σεξ 

µαζί σου  

Παρουσιάστρια: Πώς πήρε το θάρρος να κάνει κάτι 
τέτοιο;  Ήταν κάτι που πρότεινες εσύ ή στο 
προτείνανε κι απλά έτυχε να είσαι στην ανάγκη για 
να το κάνεις;  
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Στο τέλος, οι φίλοι της Νατάσσας καθώς και η ίδια η Νατάσσα σχολιάζουν διάφορες 
στιγµές του παιχνιδιού.  
Παρουσιάστρια: Η Νατάσσα άνοιξε την ψυχή της και έφυγε από το παιχνίδι µας µε 
50,000 ευρώ. Ελπίζω την επόµενη εβδοµάδα ο παίκτης που θα καθίσει εδώ, στην 
κόκκινη καρέκλα, να διεκδικήσει 200,000 ευρώ στη δική του στιγµή της αλήθειας.   
 
Γ. Κατά την 1η  Μαΐου 2009 προβλήθηκαν τα εξής: 
Σήµανση: 3ης κατηγορίας (κατάλληλο-απαραίτητη η γονική συναίνεση). 
∆ιάρκεια επεξήγησης: 2΄ κατά την έναρξη, 1΄ µετά το πρώτο και δεύτερο 
διαφηµιστικό διάλλειµα. 
∆ιάρκεια σήµανσης: 5΄30΄΄ κατά την έναρξη, 3΄45΄΄ µετά την 1η διακοπή για 
διαφηµιστικό διάλειµµα και 2΄45΄΄ µετά την 2η διακοπή για διαφηµιστικό διάλλειµα .  
Παρουσιάστρια: κ. Ευγενία Μανωλίδου 
Παίκτης: Απόστολος Αγγελιδάκης 
Πριν το σήµα αρχής προβάλλονται «προσεχώς» από το τηλεπαιχνίδι (χωρίς να 
προβάλλεται η σήµανση ακόµα).  
Σπηκάζ, συνοδεία µουσικής: Απόψε, στη «Στιγµή της αλήθειας». 
Ακολουθεί η ανάγνωση των κάτωθι ερωτήσεων από την παρουσιάστρια στον παίκτη 
του τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των 
παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε 
φορά: «Όταν ήσουν µικρός η µητέρα σου σε έντυνε µε τα φουστάκια της Εριφύλης;», 
«Έχεις πει όλη την αλήθεια στην οικογένειά σου για τις σεξουαλικές σου 
προτιµήσεις;», «Η πρώτη σου σεξουαλική επαφή ήτανε µε τραβεστί;», «Σε έχουν 
χλευάσει ποτέ στον εργασιακό σου χώρο για τη σεξουαλική σου ταυτότητα;», «Έχεις 
υποκύψει σε ερωτική πρόταση από άντρα µόνο και µόνο για να σου βρει δουλειά;», 
«Έχεις δεχτεί ποτέ χρήµατα για να κάνεις σεξ;», «Σκέφτηκες ποτέ τον εαυτό σου 
ντυµένο γυναίκα;», «Είχες ποτέ ερωτική φαντασίωση µε το Γιάννη;» 
Σπηκάζ: Έφτασε, «Η στιγµή της αλήθειας»! 
Παρουσιάστρια: Απόψε, το µόνο που χωρίζει κάποιον από τις 200.000 ευρώ είναι 21 
ερωτήσεις και η ικανότητά του να απαντήσει σε κάθε µία από αυτές, λέγοντας την 
αλήθεια και µόνο την αλήθεια. Υπάρχει άραγε κάποιος που δεν φοβάται να αποκαλύψει 
τα µυστικά του; Ήρθε η ώρα να αντιµετωπίσει τη «Στιγµή της αλήθειας». 
Παρουσιάστρια: Πριν από την εκποµπή, όλοι οι παίκτες περνούν από τον ανιχνευτή 
ψεύδους. ∆εν γνωρίζουν τα αποτελέσµατα αυτού του τεστ, όµως αν έχουν απαντήσει 
ειλικρινά  µπορούν να κερδίσουν µέχρι και 200.000 ευρώ. Αν παρόλα αυτά νιώσουν ότι 
δεν ήταν ειλικρινείς σε κάποιες από τις ερωτήσεις του ανιχνευτή, µπορούν να αλλάξουν 
τις απαντήσεις τους απόψε. Ας γνωρίσουµε τον παίκτη µας. 
Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό παίκτη – Απόστολος Αγγελιδάκης 
(25χρονών, άνεργος, ζει µε τη µητέρα του και τον αδελφό του) - και τη βασική δοµή 
του παιχνιδιού: «Ο Απόστολος απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 21 
από αυτές, επιλέχθηκαν για απόψε.» 
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει τον παίκτη και συστήνει τους συγγενείς του (Μιχάλης, 
αδελφός– Εριφύλη, αδελφή –Γιάννης, σύντροφος Εριφύλης) και υπενθυµίζει στον 
παίκτη τους κανόνες του παιχνιδιού.  
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, ο παίκτης πρέπει να απαντήσει σωστά και «ειλικρινά» στις 
ακόλουθες έξι ερωτήσεις: «Σιχαίνεσαι να πιείς από το ποτήρι του Μιχάλη;», 
«Χαίρεσαι πραγµατικά που συγκατοικείς µε τον αδελφό σου;», «Αν σε µια 
καταστροφή µπορούσες να σώσεις µόνον έναν θα διάλεγες την Εριφύλη αντί του 
Μιχάλη;», «Πιστεύεις ότι είσαι ο µόνος που συµπαθεί το Γιάννη από την οικογένειά 
σου;», «Έχεις ψάξει ποτέ τα προσωπικά αντικείµενα του αδελφούς σου χωρίς να του 
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το πεις;», «Ανακάλυψες τυχαία στον υπολογιστή του αδελφού σου ένα µεγάλο του 
µυστικό;». 
Ο παίκτης αποφασίζει να συνεχίσει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει 
σωστά και «ειλικρινά» στις ακόλουθες πέντε ερωτήσεις: «Όταν ήσουνα µικρός η 
µητέρα σου σε έντυνε µε τα φουστάκια της Εριφύλης;», «Έχεις πει όλη την αλήθεια 
στην οικογένειά σου για τις σεξουαλικές σου προτιµήσεις;», «Η πρώτη σου 
σεξουαλική επαφή ήταν µε τραβεστί;». Σε αυτό το σηµείο η παρουσιάστρια λέει στον 
Απόστολο να µην απαντήσει γιατί ακολουθούν διαφηµίσεις.  
Πριν από τις διαφηµίσεις, προβάλλεται νέο «προσεχώς»:  
Σπηκάζ, συνοδεία µουσικής: Σε λίγο, στη «Στιγµή της αλήθειας» 
Ακολουθεί η ανάγνωση των κάτωθι ερωτήσεων από την παρουσιάστρια στον παίκτη, 
ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των παρευρισκοµένων συγγενών 
και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά: Έχεις κάνει ποτέ σχέση 
µε γυναίκα, Αν έκανες στο µέλλον σοβαρή σχέση µε µία γυναίκα θα της αποκάλυπτες το 
παρελθόν σου, Σε έχουν χλευάσει ποτέ στον εργασιακό σου χώρο για την σεξουαλική 
σου ταυτότητα, Έχεις φτάσει στο σηµείο να σιχαθείς τον εαυτό σου, Έχεις υποκύψει σε 
ερωτική πρόταση από άντρα µόνο και µόνο για να σου βρει δουλειά, Έχεις δεχτεί ποτέ 
χρήµατα για να κάνεις σεξ, Σκέφτηκες ποτέ τον εαυτό σου ντυµένο γυναίκα, Είχες ποτέ 
ερωτική φαντασίωση µε το Γιάννη 
Σπηκάζ: Αν και εσείς πιστεύετε ότι λέτε πάντα την αλήθεια, ήρθε η στιγµή να το 
αποδείξετε και να κερδίσετε 200.000. ∆ηλώστε τώρα συµµετοχή (ακολουθεί κάρτα µε 
τον τρόπο δήλωσης συµµετοχής). Ήρθε και για εσάς, «η στιγµή της αλήθειας». 
Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, εκκρεµεί η απάντηση στην ερώτηση «Η πρώτη σου 
σεξουαλική επαφή ήταν µε τραβεστί;» και µετά την απάντηση συνεχίζουνε στη 
δέκατη και ενδέκατη ερώτηση: «Έχεις κάνει ποτέ σχέση µε γυναίκα;»,«Αν έκανες 
στο µέλλον σοβαρή σχέση µε µία γυναίκα θα της αποκάλυπτες το παρελθόν σου;». 
Ο παίκτης συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά και 
«ειλικρινά» στις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις: «Πιστεύεις πως αν ήσουν γυναίκα 
θα είχες καταφέρει περισσότερα πράγµατα στη ζωή σου;», «Σε έχουν χλευάσει ποτέ 
στον εργασιακό σου χώρο για τη σεξουαλική σου ταυτότητα;», «Πήγες να 
εξοµολογηθείς για να συγχωρεθούν όσα έχεις κάνει;», «Έχεις φτάσει στο σηµείο να 
σιχαθείς τον εαυτό σου;». 
Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:36:01) σχολιάζει: Απόστολε, µε 
την ειλικρίνεια σου έχεις ήδη κερδίσει 25.000 ευρώ. Τι λες; Πάµε για τις 50; Ο 
αδελφός του Μιχάλης τού ζητά να σταµατήσει ,η αδελφή του Εριφύλη τού λέει να 
κάνει ότι νοιώθει ενώ το κοινό φωνάζει να συνεχίσει.  
Ο παίκτης αποφασίζει να συνεχίσει για τα 50.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει 
σωστά και «ειλικρινά» στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις: «Έχεις υποκύψει σε ερωτική 
πρόταση από άντρα µόνο και µόνο για να σου βρει δουλειά;», «Έχεις δεχτεί ποτέ 
χρήµατα για να κάνεις σεξ;», « Σκέφτηκες ποτέ τον εαυτό σου ντυµένο γυναίκα;». Ο 
Απόστολος ζητά από τους συγγενείς του να πατήσουν το κουµπί ώστε να αλλάξει η 
ερώτηση. Η παρουσιάστρια αντικαθιστά την ερώτηση µε καινούρια: « Είχες ποτέ 
ερωτική φαντασίωση µε το Γιάννη;»   Η παρουσιάστρια ζητά από τον παίκτη να µην 
απαντήσει αµέσως γιατί ακολουθούν διαφηµίσεις. 
Σπηκάζ: Αν και εσείς πιστεύετε ότι λέτε πάντα την αλήθεια, ήρθε η στιγµή να το 
αποδείξετε και να κερδίσετε 200.000. ∆ηλώστε τώρα συµµετοχή (ακολουθεί κάρτα µε 
τον τρόπο δήλωσης συµµετοχής). Ήρθε και για εσάς, «η στιγµή της αλήθειας». 
Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, εκκρεµεί η απάντηση στην ερώτηση «Είχες ποτέ 
ερωτική φαντασίωση µε το Γιάννη;»  
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Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:50:16) σχολιάζει: Είσαι καλά 
Αποστόλη;  (Ο Απόστολος απαντά καταφατικά) .Και κατά 50.000 ευρώ πλουσιότερος. 
Συγχαρητήρια. Και τώρα τι λες; Θα προχωρήσουµε στο πέµπτο επίπεδο, που οι 50.000 
ευρώ διπλασιάζονται και γίνονται 100; Ο αδελφός του επιµένει να σταµατήσει. Η 
αδελφή του τον αφήνει να αποφασίσει µόνος του ενώ το κοινό φωνάζει να συνεχίσει. 
Ο παίκτης αποφασίζει να σταµατήσει και να αποχωρήσει µε 50.000 ευρώ.  
Παρουσιάστρια: Ο Απόστολος αποχώρησε από το παιχνίδι έχοντας ανοίξει την καρδιά 
του κερδισµένος κατά 50.,000 ευρώ. Την επόµενη εβδοµάδα περιµένω τον παίκτη που 
θα καθίσει εδώ, στην κόκκινη καρέκλα και θα διεκδικήσει 200.000 ευρώ στη δική του 
στιγµή της αλήθειας.  
Σπηκάζ: Αν και εσείς πιστεύετε ότι λέτε πάντα την αλήθεια, ήρθε η στιγµή να το 
αποδείξετε και να κερδίσετε 200.000. ∆ηλώστε τώρα συµµετοχή (ακολουθεί κάρτα µε 
τον τρόπο δήλωσης συµµετοχής). Ήρθε και για εσάς, «η στιγµή της αλήθειας». 
Ακολουθεί πίνακας µε ενδεικτικό σχολιασµό γύρω από τις ερωτήσεις προς απάντηση 
του επεισοδίου. 

Ένδειξη 
DVD 

Ερώτηση 
προς 

απάντηση 

Σχετικές ερωτήσεις / σχόλια γύρω από την 
υποβληθείσα ερώτηση προς απάντηση 

0:15:27 

Όταν ήσουνα 
µικρός η 

µητέρα σου 
σε έντυνε µε 
τα φουστάκια 
της Εριφύλης; 

Παρουσιάστρια: Σε τι ηλικία γινότανε αυτό; Γιατί 
το έκανε καλέ; Το θυµάσαι αυτό; Αυτό γινότανε 
µόνο µέσα στο σπίτι ή και εκτός; 

0:25:50 

Η πρώτη σου 
σεξουαλική 
επαφή ήταν 
µε τραβεστί; 

Παρουσιάστρια: Σε τι ηλικία; Ήτανε µια συνειδητή 
επιλογή ή ένα παραστράτηµα; Μιχάλη, Εριφύλη το 
γνωρίζατε; Σας σοκάρει; ∆εν είχατε υποψιαστεί 
κάτι;  

0:35:00 

Έχεις φτάσει 
στο σηµείο να 
σιχαθείς τον 
εαυτό σου; 

Παρουσιάστρια: Για ποιο λόγο; Εννοείς για το 
ερωτικό κοµµάτι; Έγινε κάτι ακραίο που σε 
οδήγησε σε αυτό το συναίσθηµα;  

0:37:47 

Έχεις 
υποκύψει σε 
ερωτική 

πρόταση από 
άντρα µόνο 
και µόνο για 
να σου βρει 
δουλειά; 

Παρουσιάστρια: Ήθελες τόσο πολύ τη 
συγκεκριµένη δουλειά; Είναι κάτι για το οποίο 
έχεις µετανιώσει; Ανήκει στην κατηγορία των 
πράξεων που θα ήθελες να σου συγχωρεθούν; 
 

0:39:20 

Έχεις δεχτεί 
ποτέ χρήµατα 
για να κάνεις 

σεξ; 

Παρουσιάστρια: Αυτό ήτανε µια κανονική 
συναλλαγή ή στα πλαίσια ενός ερωτικού 
παιχνιδιού; Γιατί το έκανες αυτό; Έγινε µια φορά ή 
έχει επαναληφτεί;  ***** 

 
***** Συγκεκριµένα µε αφορµή αυτή την ερώτηση, και πριν εκφωνηθεί η δεκατη 
όγδοη ερώτηση για τις 50.000 διεξάγεται ο εξής διάλογος: 
Παρουσιάστρια: Μιχάλη εσύ ήξερες κάτι τέτοιο;  
Μιχάλης (αδελφός): Όχι, ποτέ δεν µου είχε αναφέρει απολύτως τίποτα. Είναι κάτι το 
οποίο δεν το ήξερα.  
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Παρουσιάστρια: Το φανταζόσουν ποτέ;  
Μιχάλης (αδελφός): Όχι, καθόλου µπορώ να πω. 
Παρουσιάστρια: Εριφύλη, ήσασταν κοντά στον Αποστόλη στην εφηβεία του όταν 
µεγάλωνε; 
Εριφύλη (αδελφή): Ναι ήµασταν περισσότερο κοντά τότε αλλά τώρα αυτά που ακούω 
είναι κάτι… πρωτάκουστα για µένα.  
Παρουσιάστρια: Θα το συζητήσετε µετά; 
Εριφύλη (αδελφή): Όχι. Αραιά και που µε συζητάει αλλά όχι τόσο.  
Παρουσιάστρια: Απόστολε πώς αισθάνεσαι που τ’ ακούν τα αδέλφια σου αυτά για 
πρώτη φορά;  
Αποστόλης: Όχι ό,τι καλύτερο. 
Παρουσιάστρια: Ήθελες να τους τα πεις; 
Αποστόλης: Όχι. 
Παρουσιάστρια: Ήθελες ποτέ να τους τα αποκαλύψεις; 
Αποστόλης: Βασικά δεν ήθελα τίποτα να τους πω απ’ όλα αυτά. 
Παρουσιάστρια: Και αφού ήξερες τις ερωτήσεις, γιατί ήρθες στο παιχνίδι; 
Αποστόλης: Κάποια στιγµή έπρεπε να τα πω όµως. Και βρήκα ένα τρόπο να τα πω 
όλα ευθέως. 
Παρουσιάστρια: Ήθελες να τα βγάλεις από µέσα σου.  
Αποστόλης: Ναι ,να τα πω ευθέως µε κάποιο τρόπο. 
Παρουσιάστρια: ∆ηλαδή θεωρείς ότι εδώ σου δίνουµε την ευκαιρία να πεις κάποιες 
αλήθειες… 
Αποστόλης: Πολλές. 
Παρουσιάστρια: Τις οποίες διαφορετικά δεν θα µπορούσες να τις πεις.  
Αποστόλης: Ναι.    
 
 
Πρόκειται περί τριών εκποµπών παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του οποίου η 
τηλεπαρουσιάστρια ερωτά και ο παίκτης απαντά, παρουσία συγγενών και φίλων.  Εάν 
οι απαντήσεις κριθούν ειλικρινείς, δίδεται στον παίκτη ένα χρηµατικό ποσό.  Το 
τηλεπαιχνίδι διεξάγεται σε τρία στάδια.  Κάθε στάδιο έχει συγκεκριµένες ερωτήσεις 
και η αµοιβή κάθε σταδίου είναι µεγαλύτερη από την αµοιβή του προηγουµένου 
σταδίου.  Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο στάδιο είναι σχετικώς 
ήπιες, στο δεύτερο στάδιο σοβαρότερες και στο τρίτο στάδιο σοβαρότατες, πάντοτε 
όµως αυστηρών προσωπικών δεδοµένων.  Αναµφίβολο είναι ότι η αύξηση της 
αµοιβής είναι εκείνη που παροτρύνει και εξωθεί τον παίκτη να αποκαλύψει σκέψεις ή 
πράξεις τις οποίες δεν θα απεκάλυπτε άνευ χρηµατικού ανταλλάγµατος.  Ενδεικτικόν 
είναι ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης εκποµπής ερωτήθηκε η πρώτη παίκτρια αν 
ήθελε να παντρευτεί τον πρώην σύντροφό της περισσότερο από ότι τον νυν σύζυγό 
της, παρουσία του συζύγου της και της πεθεράς της, ενώ ερωτήθηκε η δεύτερη 
παίκτρια αν ήθελε η κόρη της να παντρευτεί πιο πλούσιο άντρα ή αν άξιζε καλύτερο 
άντρα από τον ήδη σύζυγό της, παρουσία της κόρης της και του γαµπρού της.  Κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης εκποµπής η παίκτρια ερωτήθηκε αν έχει παρενοχληθεί 
σεξουαλικά από πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος, αν συνευρέθη µε άντρα 
αντί αµοιβής και αν έχει κάνει έρωτα µε έναν άντρα και µία γυναίκα ταυτοχρόνως.  
Κατά τη διάρκεια της τρίτης εκποµπής, ο παίκτης ρωτήθηκε αν η πρώτη του 
σεξουαλική επαφή ήταν µε τραβεστί, αν έχει υποκύψει σε ερωτική πρόταση αντρός 
για να βρει δουλειά, αν έχει δεχθεί χρήµατα για να κάνει έρωτα, αν είχε φαντασίωση 
µε το σύντροφο της αδελφής του και ταύτα πάντα παρουσία των δύο τελευταίων 
προσώπων, εκ των οποίων η αδελφή του ακούοντας τις αποκαλύψεις είπε «τι άλλο θα 
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ακούσουµε».  Ο ίδιος παίκτης ανέφερε ότι πράξη ή πράξεις από τις ανωτέρω 
εξοµολογήθηκε σε κληρικό.  ΄Ηδη όµως µετά ταύτα, αυτά που ανέφερε στην 
εξοµολόγηση εν κρυπτώ και παραβύστω τα ανακοίνωσε δηµοσίως, παρακινηθείς από 
το δέλεαρ της χρηµατικής αµοιβής.  ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι εκποµπές 
αποσκοπούν στην αύξηση της τηλεθεάσεως, αδιαφορώντας για την αξιοπρέπεια των 
παικτών και τις επιπτώσεις των αποκαλύψεων στην παραπέρα κοινωνική τους ζωή, 
αλλά και την επίδραση στην κοινωνική ζωή των οικείων τους.  Ο τηλεοπτικός 
σταθµός κατά την προαναφερθείσα διάταξη του Συντάγµατος έχει υποχρέωση να 
εξασφαλίζει την ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ενώ εξάλλου πρέπει να σέβεται 
την αξία του ανθρώπου και η υποχρέωση αυτή δεν αναιρείται εκ της προθυµίας των 
παικτών σε αυτοεξευτελισµό έναντι αµοιβής.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι δύο 
προηγούµενες διοικητικές κυρώσεις προστίµων που επέβαλε το Ε.Σ.Ρ. στον 
τηλεοπτικό σταθµό για προηγούµενες παρόµοιες εκποµπές, δεν ήσαν ικανές να 
αποτρέψουν την εκποµπή από την επιδείνωση της ποιότητός της.    Για τις εν λόγω 
εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση 
της οριστικής διακοπής της εκποµπής του τηλεπαιχνιδιού.  Μειοψήφησαν ο 
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και εκ των µελών ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, 
κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου των 
150.000 ευρώ. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την διοικητική 
κύρωση της οριστικής διακοπής µετάδοσης της εκποµπής µε τον τίτλο «Η ΣΤΙΓΜΗ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ».  
 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 2α Ιουνίου 2009. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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