ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 105/10.3.2009
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 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 ΑυδήΚαλκάνη, 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 24η Φεβρουαρίου 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, καθώς και της εκποµπής «TV Weekend» της 24ης Ιανουαρίου 2009,
προέκυψαν τα ακόλουθα:
Α. Κατά την διάρκεια της εκποµπής «Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» της 13ης
Νοεµβρίου 2008 από 22:00 έως 23:00 προβλήθηκαν τα εξής:

Σήµανση: 2ης κατηγορίας (κατάλληλο-επιθυµητή η γονική συναίνεση).
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για 1 λεπτό.
∆ιάρκεια σήµανσης: κατά την έναρξη περίπου για 3 λεπτά, µετά την 1η διακοπή για
διαφηµιστικό διάλειµµα επί 3 λεπτά, µετά την 2η για 1 λεπτό.
Παρουσιάστρια: κ. Ευγενία Μανωλίδου
Παίκτες:. Θωµάς Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Καρασµάνογλου
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 στους παίκτες του
τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των
παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά:
Πιστεύεις ότι έχεις πρόβληµα µε τον τζόγο, Είσαι άνθρωπος που µπορεί να εµπιστευτεί
κάποιος, Έχεις σκεφτεί ποτέ ερωτικά την κοπέλα του Σάκη, Έχεις βρεθεί ποτέ ερωτικά µε
κοπέλα φίλου σου, Αν ξέµενες σε ερηµικό νησί, θα προτιµούσες να έχεις µαζί τον Ερµή αντί
την κοπέλα σου, Κυκλοφορείτε γυµνοί στο σπίτι µε τον Ερµή, Είναι αλήθεια ότι…«χουφτώνεις»
τον Ερµή, Έχεις φλερτάρει ποτέ µε 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».
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 υπήρξαν ειλικρινείς σε
κάποιες από τις ερωτήσεις του ανιχνευτή, µπορούν να αλλάξουν τις απαντήσεις τους σήµερα. Ας
γνωρίσουµε τον παίκτη µας.
Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό του 1ου παίκτη (Θωµάς Αναστασιάδης, 30
ετών, ζει στην Κυπαρισσία, ιδιοκτήτης καταστήµατος pet shop), και τη βασική δοµή του
παιχνιδιού: Ο Θωµάς απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 21 από αυτές,
επιλέχθηκαν για απόψε.
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει τον παίκτη, συστήνει και τους συγγενείς/φίλους του (η µητέρα
του Αριστέα, ο στενότερος φίλος του Γιάννης και ο φίλος του Σάκης) και υπενθυµίζει στον
παίκτη τους κανόνες του παιχνιδιού.
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:02:15): Εδώ δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι παίζουµε το πιο
απλό παιχνίδι. Το µόνο που χρειάζεται είναι να γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου και να
απαντήσεις µε ειλικρίνεια και θάρρος στις ερωτήσεις που θα επακολουθήσουν.
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, η παίκτρια πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι
ερωτήσεις: «Έχεις παρακολουθήσει ποτέ κυνοµαχίες», «Αν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να
επιβιώσεις, θα έτρωγες τον σκύλο σου», «Έχεις κάνει σεξ µε υπάλληλό σου», «Σου αρέσει η
Ευγενία Μανωλίδου ως γυναίκα», «Έχεις κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο σε γυναίκα επειδή την
απάτησες», «Πιστεύεις ότι έχεις πρόβληµα µε τον τζόγο» (στο σηµείο αυτό ο φίλος του

2

παίκτη θέτει βέτο και η ερώτηση αντικαθίσταται µε την: «Έχεις πάρει ποτέ χρήµατα µέσα
από αυτοκίνητο αγνώστου».
Ο παίκτης συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
πέντε ερωτήσεις: «Έχεις κάνει σεξ στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου την ώρα που
οδηγούσε κάποιος άλλος», «Έχεις φορέσει ποτέ γυναικεία εσώρουχα», «Πιστεύεις ότι έχεις
κάνει περήφανη τη µητέρα σου», «Θα παντρευόσουν µια γυναίκα σαν την µητέρα σου»,
«Σου αρέσει να επιδεικνύεις την καλή οικονοµική σου κατάσταση».
Ο παίκτης συνεχίζει για τα 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
τέσσερις ερωτήσεις: «Έχεις σκεφτεί ποτέ για τον Σάκη ότι είναι επαρχιώτης», «Έχεις σκεφτεί
ποτέ ερωτικά την κοπέλα του Σάκη», «Έχεις σκεφτεί ερωτικά κάποια κοπέλα του Γιάννη»
(στο σηµείο αυτό η µητέρα του παίκτη σχολιάζει: «Θα χειροκροτήσουµε και εσένα τώρα. ∆εν
το πιστεύω», Γιάννης: «Το πιστεύετε δεν το πιστεύετε, αυτό είναι» µε παράλληλη αναγραφή
στην οθόνη).
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 στους παίκτες του
τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των
παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά:
Είσαι άνθρωπος που µπορεί να εµπιστευτεί κάποιος, Έχεις βρεθεί ποτέ ερωτικά µε κοπέλα
φίλου σου, Αν ξέµενες σε ερηµικό νησί, θα προτιµούσες να έχεις µαζί σου τον Ερµή αντί την
κοπέλα σου, Κυκλοφορείτε γυµνοί στο σπίτι µε τον Ερµή, Είναι αλήθεια ότι …χουφτώνεις τον
Ερµή, Έχεις φλερτάρει ποτέ µε 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».
Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, εκκρεµεί η απάντηση στην ερώτηση «Έχεις σκεφτεί
ερωτικά κάποια κοπέλα του Γιάννη» (στο σηµείο αυτό η µητέρα του παίκτη σχολιάζει: «Θα
χειροκροτήσουµε και εσένα τώρα. ∆εν το πιστεύω», Γιάννης: «Το πιστεύετε δεν το
πιστεύετε, αυτό είναι», µητέρα παίκτη: «∆εν έχει αφήσει και καµία κοπέλα» µε παράλληλη
αναγραφή στην οθόνη) και ακολουθούν οι: «Είσαι άνθρωπος που µπορεί να εµπιστευτεί
κάποιος».
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:29:39): Εδώ η αλήθεια ανταµείβεται πλουσιοπάροχα, 25.000
ευρώ είναι δικά σου, συγχαρητήρια.
Ο παίκτης συνεχίζει για τα 50.000 ευρώ όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
τρεις ερωτήσεις: «Έχεις βρεθεί ποτέ ερωτικά µε κοπέλα φίλου σου», «Αν ο Γιάννης σου
εµπιστευόταν 100.000 ευρώ θα µπορούσες να τα κρατήσεις χωρίς να ξοδέψεις ούτε ένα
ευρώ», «Έχεις κλέψει χρήµατα από τη µητέρα σου για να τα παίξεις στον τζόγο».
Ο παίκτης απαντά λάθος στην τελευταία ερώτηση και αποχωρεί.
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει τον 2ο παίκτη, Κωνσταντίνος Καρασµάνογλου (26 ετών,
πυροσβέστης) συστήνει και τους φίλους του: (ο συγκάτοικος του παίκτη Ερµής, ο
συνάδελφος του παίκτη Βαλάντης, ο φίλος του παίκτη Κώστα) και υπενθυµίζει στον παίκτη
τους κανόνες του παιχνιδιού.
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:35:59): Είσαι αγχωµένος; ∆εν θα έπρεπε γιατί εδώ παίζουµε
το πιο απλό παιχνίδι. Το µόνο που χρειάζεται, είναι να γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου και να
είσαι έτοιµος να απαντήσεις µε ειλικρίνεια τις ερωτήσεις. Θα µας πεις την αλήθεια; Όλη την
αλήθεια;
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, ο παίκτης πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι
ερωτήσεις: «Έχει κάνεις την ανάγκη σου σε δηµόσιο χώρο», «Έχει τύχει να κοιµηθείς εν
µέσω…ροµαντικής ιδιωτικής στιγµής», «Σταµάτησες να δουλεύεις στα µπουζούκια ως
φωτογράφος γιατί δεν άντεχες να ακούς όλο το βράδυ Μαργαρίτη», «Πιστεύεις ότι ο στρατός
είναι χάσιµο χρόνου», «Ως οργανωµένος φίλαθλος έχεις ποτέ σπάσει κάθισµα σε γήπεδο»,
«Αν ξέµενες σε ερηµικό νησί θα προτιµούσες να έχεις µαζί τον Ερµή αντί την κοπέλα σου».
Ο παίκτης συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
πέντε ερωτήσεις: «Κυκλοφορείτε γυµνοί στο σπίτι µε τον Ερµή», «Έχετε συγκρίνει τα
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προσόντα σας µε τον Ερµή», Έχεις κάνει σεξ ενώ ο Ερµής βρισκόταν στο ίδιο δωµάτιο»,
«Είναι αλήθεια ότι «χουφτώνεις» το Ερµή», «Έχεις φλερτάρει ποτέ µε άντρα».
Ο παίκτης συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
τέσσερις ερωτήσεις: «Πιστεύεις ότι είσαι το πρότυπο του σωστού άντρα», «Έχεις αποφύγει
ποτέ να πεις ότι είσαι από χωριό», «Βρίσκεις δικαιολογίες για να µην επισκέπτεσαι συχνά
τους γονείς σου», «Θεωρείς κατώτερους τους συγχωριανούς σου».
Ο παίκτης σταµατάει και αποχωρεί µε 25.000 ευρώ.
Ένδειξη
Ερώτηση προς
Σχετικές ερωτήσεις / σχόλια γύρω από την
DVD
απάντηση
υποβληθείσα ερώτηση προς απάντηση
0:42:49
0:43:11

0:44:01

0:45:52
0:56:00

Κυκλοφορείτε
γυµνοί στο σπίτι µε
τον Ερµή
Έχετε συγκρίνει τα
προσόντα σας µε
τον Ερµή
Έχεις κάνει σεξ
ενώ ο Ερµής
βρισκόταν στο ίδιο
δωµάτιο
Είναι αλήθεια ότι
χουφτώνεις το
Ερµή
Έχεις φλερτάρει
ποτέ µε άντρα

Παρουσιάστρια: Εντελώς γυµνοί; Για ποιον λόγο; ∆εν
αισθάνεστε άβολα που βλέπει έτσι ο ένας τον άλλον;
Παρουσιάστρια: Και ποιος κέρδισε; Ο Ερµής είναι ο µόνος
άνθρωπος µε τον οποίο νοιώθεις τέτοια άνεση;
Παρουσιάστρια: Όλα τα κάνετε µαζί. (προς Ερµή) Να
ρωτήσω εσύ τι έκανες εκείνη την ώρα (απαντά γελώντας ότι
έπαιρνε µάτι);
Παρουσιάστρια: Ερµή, το κάνεις και εσύ αυτό; Τι εννοεί
ακριβώς; Πιάνεστε δηλαδή;
Παρουσιάστρια: ∆ηλαδή σου άρεσε και τον φλέρταρες ή για
πλάκα; Εσύ Ερµή το ήξερες αυτό; Τώρα που το άκουσες πώς
σου φαίνεται;

Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 1:01:19) σχολιάζει: Η ειλικρίνεια του
Κώστα τον αντάµειψε σήµερα µε 25.000 ευρώ.

Β. Κατά την διάρκεια της εκποµπής «Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» της 25ης
∆εκεµβρίου 2008 από 22:00 έως 23:00 προβλήθηκαν τα εξής:

Σήµανση: 3ης κατηγορίας (κατάλληλο-απαραίτητη η γονική συναίνεση).
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για 3 λεπτά.
∆ιάρκεια σήµανσης: κατά την έναρξη περίπου για 14 λεπτά, µετά την 1η διακοπή για
διαφηµιστικό διάλειµµα επί 18 λεπτά, µετά την 2η για 12 λεπτά.
Παρουσιάστρια: κ. Ευγενία Μανωλίδου
Παίκτριες:. Λένα Λαζαρίδου, Χρυσοπηγή Βαρθολοµαίου
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 στους παίκτες του
τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των
παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά:
Έχεις ευχηθεί να πάθει κακό κάποιος γνωστός σου, Κατά τη διάρκεια ερωτικών περιπτύξεων
έχεις βάλει πάνω σου σαντιγί, Υπάρχει κάποιο µεγάλο µυστικό που δεν έχεις πει ποτέ στον
αδερφό σου, Κρατάς κρυφό από τον αδερφό σου ότι έχεις κάνει σεξ µε κάποιον φίλο του, Έχεις
χρησιµοποιήσει ποτέ χειροπέδες στο σεξ, Λες ψέµατα στον Παναγιώτη ότι θα κοιµηθείς ενώ
έχεις κανονίσει να βγεις, Έχεις σκεφτεί να απατήσεις τον Παναγιώτη.
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.
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Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό παίκτριας Λένα Λαζαρίδου (26 ετών,
βρεφονηπιοκόµος µε 3 αδέρφια, ιδιοκτήτρια καφέ στο χωριό Σέρβια Κοζάνης), και τη
βασική δοµή του παιχνιδιού:, Η Λένα απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 21
από αυτές, επιλέχθηκαν για απόψε.
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει την παίκτρια, συστήνει και τους συγγενείς της (αδερφός της
∆ηµήτρης, στενός φίλος της Σάκης, παιδικός φίλος της Νίκος) και υπενθυµίζει στην παίκτρια
τους κανόνες του παιχνιδιού.
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, η παίκτρια πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι
ερωτήσεις: «Είναι αλήθεια ότι έχει σκίσει φωτογραφίες επειδή δεν σου άρεσε η µύτη σου»,
«Έχεις ρίξει γροθιά σε γυναίκα µε αποτέλεσµα να της ανοίξει τη µύτη», «Έχεις κάνει στριπτιζ για κάποια σχέση σου», «Έχεις απορρίψει άντρα επειδή δεν ήξερε να χορεύει ζεϊµπέκικο»,
«Κοροϊδεύεις όσες κοπέλες του χωριού σου έχουν προφορά», «Έχεις ευχηθεί να πάθει κακό
κάποιος γνωστός σου».
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:11:15): Λένα, µε την ειλικρίνειά σου, κέρδισες 5.000 ευρώ.
Συγχαρητήρια.
Η παίκτρια συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις
ακόλουθες πέντε ερωτήσεις: «Κατά τη διάρκεια ερωτικών περιπτύξεων έχεις βάλει πάνω σου
σαντιγί», «Έχεις κάνει ποτέ σεξ στα χιόνια», «Σου έχει δηµιουργήσει ο αδερφός σου
ανασφάλεια για την εµφάνισή σου», «Υπάρχει κάποιο µεγάλο µυστικό που δεν έχεις πει ποτέ
στον αδερφό σου», «Κρατάς κρυφό από τον αδερφό σου ότι έχει κάνει σεξ µε κάποιον φίλο
του».
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 στους παίκτες του
τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των
παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά: Σου
έχει εκµυστηρευτεί ποτέ κάποια γυναίκα το ερωτικό της ενδιαφέρον για τον αδερφό σου αλλά
εσύ του το έκρυψες, Φοβάσαι µήπως µείνεις γεροντοκόρη, Έχεις χρησιµοποιήσει ποτέ
χειροπέδες στο σεξ, Λες ψέµατα στον Παναγιώτη ότι θα κοιµηθείς ενώ έχεις κανονίσει να βγεις,
Έχεις σκεφτεί να απατήσεις τον Παναγιώτη.
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 «Κρατάς κρυφό από
τον αδερφό σου ότι έχεις κάνει σεξ µε κάποιον φίλο του» και η παίκτρια συνεχίζει για 25.000
ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις: «Έχεις πει
ποτέ ψέµατα στον αδερφό σου ότι δεν έχεις λεφτά για να µην του δανείσεις», «Σου έχει
εκµυστηρευτεί ποτέ κάποια γυναίκα το ερωτικό της ενδιαφέρον για τον αδερφό σου αλλά εσύ
του το έκρυψες», «Θα ζήλευες αν ο αδερφός σου παντρευόταν πριν από εσένα», «Φοβάσαι
µήπως µείνεις γεροντοκόρη».
Η παίκτρια σταµατάει και αποχωρεί µε 25.000 ευρώ
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει την 2η παίκτρια, Χρυσοπηγή Βαρθολοµαίου (22 ετών,
φοιτήτρια νοσηλευτικής) συστήνει και τους συγγενείς/φίλους της: (η µητέρα της, Σοφία, ο
φίλος της Παναγιώτης, η φίλη της Αγγελική) και υπενθυµίζει στην παίκτρια τους κανόνες του
παιχνιδιού.
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, η παίκτρια πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι
ερωτήσεις: «Θεωρείς πως το φαγητό της µητέρας του Παναγιώτη είναι για τις γάτες», «Κάνεις
νυχτερινές επιδροµές στο ψυγείο», «Σου έχει τύχει να πεινάς την ώρα της ερωτικής επαφής»,
«Ντρέπεσαι για την εµφάνισή σου», «Έχεις ζηλέψει ποτέ την Αγγελική επειδή σε κάποια έξοδό
σας εκείνη σου φάνηκε πιο ωραία από εσένα», «Έχεις ευχηθεί ποτέ να χωρίσει η Αγγελική µε
τον φίλο της» (στην καταφατική απάντηση της παίκτριας, ο αδερφός της παίκτριας ρωτά την
Αγγελική «Στεναχωρέθηκες;» µε παράλληλη αναγραφή στο κάτω µέρος της οθόνης).
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:39:47): Πηγή, µε την ειλικρίνειά σου, έχεις κερδίσει 5.000
ευρώ. Συγχαρητήρια.
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Η παίκτρια συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις
ακόλουθες πέντε ερωτήσεις: «Έχεις χρησιµοποιήσει ποτέ χειροπέδες στο σεξ» (στο σηµείο
αυτό η µητέρα της ρωτά τον φίλο της: «Έχει;» και αυτός απαντά: «Εγώ το έχω χάσει αυτό.
Αν το έχει κάνει, το έχω χάσει.» µε παράλληλη αναγραφή στο κάτω µέρος της οθόνης). 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 στην 2η παίκτρια,
ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων
στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά: Νιώθεις ανώτερη από τον Παναγιώτη
επειδή σπουδάζεις, Λες ψέµατα στον Παναγιώτη ότι θα κοιµηθείς ενώ έχεις κανονίσει να βγεις,
Έχεις σκεφτεί να απατήσεις τον Παναγιώτη.
Σπηκάζ, συνοδεία µουσικής: 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
χρησιµοποιήσει ποτέ χειροπέδες στο σεξ» και ακολουθούν οι: «Ντρέπεσαι να πεις ότι
χωρίζουν οι γονείς σου», «Θα έδιωχνες την µητέρα σου από το πατρικό σου αν αποφάσιζε να
µείνει εκεί µε τον καινούργιο της σύντροφο», «Θα χαρείς αν η µητέρα σου ξαναφτιάξει τη
ζωή της», «Αγαπάς περισσότερο τον πατέρα σου από την µητέρα σου» Η µητέρα της
παίκτριας δήλωσε βέτο στην συγκεκριµένη ερώτηση, οπότε αντικαθίσταται από: «Λες
ψέµατα στον Παναγιώτη ότι θα κοιµηθείς ενώ έχεις κανονίσει να βγεις» .
Η παίκτρια συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
τέσσερις ερωτήσεις: «Έχεις σκεφτεί να απατήσεις τον Παναγιώτη», «Νιώθεις ανώτερη από
τον Παναγιώτη επειδή σπουδάζεις», «Έχεις πάρει ποτέ κρυφά κάτι από τα νοσοκοµεία που
κάνεις την πρακτική σου», «Έχεις κάνει ποτέ πονηρές σκέψεις για κάποιον ασθενή» (στο
σηµείο αυτό η µητέρα της ρωτά τον φίλο της: «Να σκεφτείς πονηρά µε έναν άνθρωπο που
είναι άρρωστος;» και αυτός απαντά: «Ε! Κάποια στιγµή γίνεται καλά, δεν είναι πάντα
άρρωστος» µε παράλληλη αναγραφή στο κάτω µέρος της οθόνης).
Η παίκτρια σταµατάει και αποχωρεί µε 25.000 ευρώ
Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:58:30) σχολιάζει: Η Πηγή αποχώρησε
από τα παιχνίδι µας έχοντας κερδίσει 25.000 ευρώ µε την ειλικρίνειά της Ευχές από όλους εµάς
για ένα ευτυχισµένο 2009 γεµάτο αληθινές στιγµές..

Γ. Κατά την διάρκεια της εκποµπής «Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» της 14ης
Ιανουαρίου 2009 από 22:00 έως 23:00 προβλήθηκαν τα εξής:

Σήµανση: 3ης κατηγορίας (κατάλληλο-απαραίτητη η γονική συναίνεση).
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για 2 λεπτά, µετά το 1ο και 2ο διαφηµιστικό
διάλειµµα για 2 λεπτά.
∆ιάρκεια σήµανσης: κατά την έναρξη περίπου για 6 λεπτά, µετά την 1η διακοπή για
διαφηµιστικό διάλειµµα επί 5 λεπτά, µετά την 2η για 3 λεπτά.
Παρουσιάστρια: κ. Ευγενία Μανωλίδου
Παίκτης:. Νικολέτα Φραδέλου
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: Σου
έχει κάνει ερωτική εξοµολόγηση κάποιος πρώην της Χριστίνας, Έχεις ποτέ δουλέψει σε µαγαζί
που είχε κονσοµασιόν, (στο σηµείο αυτό η αδερφή του φίλου της παίκτριας αναφέρει: «Απλά
την είχα για πιο αθώα» µε παράλληλη αναγραφή στην οθόνη), Έχεις βίντεο ερωτικού
περιεχοµένου µε πρώην σου, (στο σηµείο αυτό η αδερφή του φίλου της παίκτριας αναφέρει:
«Πρέπει να το ξεκαθαρίσεις αυτό µε παράλληλη αναγραφή στην οθόνη), Έχεις βγει ποτέ µε
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µοναδικό σκοπό να γνωρίσεις κάποιον για να κάνεις σεξ, Έχεις κάνει ποτέ σεξ µε γυναίκα (Στο
σηµείο αυτό η αδερφή του φίλου της παίκτριας λέει στον αδερφό της: «Κλείσε τα αυτάκια
σου» µε παράλληλη αναγραφή στο κάτω µέρος της οθόνης).
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 νιώθουν ότι δεν ήταν ειλικρινείς σε
κάποιες από τις ερωτήσεις του ανιχνευτή, µπορούν να αλλάξουν τις απαντήσεις τους σήµερα. Ας
γνωρίσουµε την παίκτριά µας.
Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό παίκτριας Νικολέτα Φραδέλου (26 χρονών,
µαθηµατικός, ζει µε το αγόρι της στην Αθήνα) και τη βασική δοµή του παιχνιδιού: Η
Νικολέτα, απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 21 από αυτές, επιλέχθηκαν για
απόψε.
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει την παίκτρια, συστήνει και τους συγγενείς/φίλους της (ο φίλος
της Νίκος, η αδερφή της Χριστίνα και η αδερφή του Νίκου και φίλη της Ηρώ) και
υπενθυµίζει στην παίκτρια τους κανόνες του παιχνιδιού.
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:02:38): Να σου θυµίσω λίγο τους κανόνες του παιχνιδιού,
αφού σου υπενθυµίσω ότι εδώ παίζουµε το πιο απλό παιχνίδι. ∆εν πρόκειται να περάσεις από
καµία δοκιµασία, δεν πρόκειται να σου γίνουν ερωτήσεις γνώσεων. Το µόνο που χρειάζεται
είναι να γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου και να έχεις το θάρρος να απαντήσεις ειλικρινά στις
ερωτήσεις.
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, η παίκτρια πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι
ερωτήσεις: «Θα έγραφες µουσική για την Έφη Θώδη», «Έχεις ποτέ δουλέψει σε µαγαζί που
είχε κονσοµασιόν», «Όταν ήσουν µικρή προσπάθησες να ψήσεις την αδερφή σου στο
φούρνο», «Ως µέλος εφορευτικής επιτροπής έχεις παραποιήσει αποτελέσµατα εκλογών»,
«Έχεις αγοράσει µηχανή κρυφά από τον Νίκο», «Έχεις βίντεο ερωτικού περιεχοµένου µε
πρώην σου».
Η παίκτρια συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά («ειλικρινά»
κατά την παρουσιάστρια στο 0:12:53 της εκποµπής) στις ακόλουθες πέντε ερωτήσεις: «Θα
άφηνες την αδερφή του Νίκου να διακοσµήσει το σπίτι σου», «Νιώθεις ότι οι γονείς σου σε
έχουν παραµελήσει», «Πιστεύεις ότι οι γονείς σου αγαπούν περισσότερο τη Χριστίνα».
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 προς τον παίκτη του
τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των
παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά:
Έχεις βγει ποτέ µε µοναδικό σκοπό να γνωρίσεις κάποιον για να κάνεις σεξ, Έχεις κάνει ποτέ
σεξ µε γυναίκα (Στο σηµείο αυτό η αδερφή του Νίκου λέει στον Νίκο: «Κλείσε τα αυτάκια
σου» µε παράλληλη αναγραφή στο κάτω µέρος της οθόνης), Είσαι ερωτευµένη µε τον Νίκο.
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 «Πιστεύεις ότι οι
γονείς σου αγαπούν περισσότερο τη Χριστίνα» και ακολουθούν: «Κλαις κρυφά για τους
γονείς σου», «Σου έχει κάνει ερωτική πρόταση κάποιος πρώην της Χριστίνας».
Η παίκτρια συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
τέσσερις ερωτήσεις: «Έχεις βγει ποτέ µε µοναδικό σκοπό να γνωρίσεις κάποιον για να κάνεις
σεξ», (στο σηµείο αυτό η αδερφή του Νίκου αναφέρει: «Θα το µάθουµε αυτό; Πώς νιώθεις;
Το θέµα είναι, και να φας την ερώτηση, θα είναι ναι» µε παράλληλη αναγραφή στην οθόνη),
«Έχεις κάνει ποτέ σεξ µε γυναίκα» (στο σηµείο αυτό η αδερφή του Νίκου αναφέρει: «Καλά
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αυτό δεν είναι τόσο κακό όσο τα άλλα. Εντάξει, δεν πειράζει». Νίκος: «Αυτή θα πατήσω»
Ηρώ: «Η Χριστίνα τα ξέρει όλα αυτά; ∆εν µιλάει, τα ξέρει. Απλά την είχα για πιο αθώα» µε
παράλληλη αναγραφή στην οθόνη), «Παραποιείς τις συνοµιλίες που έχεις µέσω Internet για
να φανούν αθώες στον Νίκο», (στο σηµείο αυτό η αδερφή του Νίκου αναφέρει: «∆εν είναι
ωραίο αυτό». Νίκος: «Φυσικά και δεν είναι ωραίο.» Ηρώ: «∆εν µου αρέσει. Νοµίζω ότι σου
κρύβει πράγµατα. Άρα δεν είναι αθώες συνοµιλίες. ∆εν ξέρω, δεν περίµενα πολλά από αυτά.
Πρόσεχε. Με πρώην µιλάει»; Νίκος: «Με πολύ κόσµο που δεν ξέρω.», Ηρώ: «Που δεν
ξέρεις, ακριβώς. Πρέπει να το ξεκαθαρίσεις αυτό» µε παράλληλη αναγραφή στην οθόνη),
«Είσαι ερωτευµένη µε τον Νίκο;» (στο σηµείο αυτό η αδερφή του Νίκου αναφέρει: «Έλα
χαλάρωσε, ναι θα πει. ∆ε µπορεί. Τι διάολο. Ναι θα πει, ρε. Χαλάρωσε», Νίκος: «Μη µε
ακουµπάς», Ηρώ (µετά την θετική απάντηση της παίκτριας): «Με αυτήν την ερώτηση, αυτήν
την απάντηση περίµενα» µε παράλληλη αναγραφή στην οθόνη).
Η παίκτρια συνεχίζει για τα 50.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις
ακόλουθες τρεις ερωτήσεις: «Έχεις κάνει περισσότερο από 10 φορές one night stand» (στο
σηµείο αυτό η αδερφή του Νίκου αναφέρει: «Κλείσε τα αυτάκια σου.» µε παράλληλη
αναγραφή στην οθόνη), «Πιστεύεις πως είσαι ξενέρωτη στο κρεβάτι», (στο σηµείο αυτό η
αδερφή του Νίκου αναφέρει: «Είναι, ναι». Νίκος: «Εγώ το ξέρω», Ηρώ: «Εσύ το ξέρεις, αυτή
τι θα πει; Τι πιστεύει ρωτάει, όχι τι πιστεύεις εσύ» µε παράλληλη αναγραφή στην οθόνη),
«Έχεις υψηλή αυτοεκτίµηση».
Η παίκτρια σταµατά σε αυτό το σηµείο και αποχωρεί µε 50.000 ευρώ.
Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:47:06) σχολιάζει: Η Νικολέτα απόψε είπε
αλήθειες για τον εαυτό της, για τους φίλους της, για τους συγγενείς της, όµως η ειλικρίνειά της
την έχει ανταµείψει µε 50.000 ευρώ.
Ακολουθεί πίνακας µε ενδεικτικό σχολιασµό γύρω από τις ερωτήσεις προς απάντηση του
επεισοδίου.
Ένδειξη
Ερώτηση προς
Σχετικές ερωτήσεις / σχόλια γύρω από την
DVD
απάντηση
υποβληθείσα ερώτηση προς απάντηση
0:10:09

0:12:05

0:32:24

0:34:57

0:38:47

Έχεις αγοράσει
µηχανή κρυφά από
τον Νίκο
Έχεις βίντεο
ερωτικού
περιεχοµένου µε
πρώην σου
Έχεις κάνει ποτέ
σεξ µε γυναίκα
Παραποιείς τις
συνοµιλίες που
έχεις µέσω Internet
για να φανούν
αθώες στον Νίκο
Έχεις κάνει
περισσότερο από
10 φορές one night
stand

Παρουσιάστρια (προς τον Νίκο): Ακόµα ατίθαση είναι, αλλά
γι’ αυτό την αγαπάς., Μη µου πεις ότι θύµωσες…
Παρουσιάστρια: Το ήξερες αυτό εσύ, Νίκο; Τώρα που το
άκουσες σε ενοχλεί; Γιατί;
Παρουσιάστρια: Νίκο, το ήξερες αυτό; Τώρα που το έµαθες;
Είσαι λίγο συντηρητικός;
Παρουσιάστρια: Θα ήθελες να µας πεις τι είδους είναι αυτές
οι συνοµιλίες;

Παρουσιάστρια: Μετανιώνεις για κάποια από τα πράγµατα
που έχεις κάνει;

∆. Κατά την διάρκεια της εκποµπής «Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» της 15ης
Ιανουαρίου 2009 από 22:00 έως 23:00 προβλήθηκαν τα εξής:

Σήµανση: 3ης κατηγορίας (κατάλληλο-απαραίτητη η γονική συναίνεση).
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για 1 λεπτό, µετά το 1ο και 2ο διαφηµιστικό
διάλειµµα για 1 λεπτό.
∆ιάρκεια σήµανσης: κατά την έναρξη περίπου για 5 λεπτά, µετά την 1η διακοπή για
διαφηµιστικό διάλειµµα επί 6 λεπτά, µετά την 2η για 5 λεπτά.
Παρουσιάστρια: κ. Ευγενία Μανωλίδου
Παίκτριες:. Πελαγία ∆ούβαλη, Λαµπρινή Μαστογεωργίου
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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 στους παίκτες του
τρέχοντος επεισοδίου, ενώ παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των
παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά:
Πιστεύεις ότι ο Θάνος είναι µαµάκιας, Κρύβεις χρήµατα από τον Θάνο, Έχεις σκεφτεί να
µείνεις έγκυος για να αναγκάσεις τον Θάνο να σε παντρευτεί, Έχεις κάνει σεξ στις τουαλέτες
του πανεπιστηµίου όπου σπούδαζες, Έχεις κάνει σεξ στο δάσος του Σειχ-Σου, Σε ενοχλεί που η
µητέρα σου έχει δεσµό µε έναν άντρα 11 χρόνια µικρότερό της, Έχεις δει ποτέ ερωτικά τον
Ηρακλή.
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 υποψήφιοι 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 παίκτριά µας.
Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό παίκτριας: Πελαγία ∆ούβαλη (23 ετών, κόρη
στρατιωτικού, χωρισµένη, καταγωγή από Θεσ/νίκη, µετακόµισε πρόσφατα στην Αθήνα) και
τη βασική δοµή του παιχνιδιού: Η Πελαγία απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους.
21 από αυτές, επιλέχθηκαν για απόψε.
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει την παίκτρια, συστήνει και τους συγγενείς της (η µητέρα της
Σοφία, ο σύντροφος της µητέρας της Ηρακλής, ο αδερφός της Βασίλης και ο φίλος και
συνάδερφός της Θοδωρής) και υπενθυµίζει στην παίκτρια τους κανόνες του παιχνιδιού.
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:02:07): ∆εν χρειάζεται να είσαι αγχωµένη γιατί εδώ παίζουµε
το πιο απλό παιχνίδι. Το µόνο που θέλουµε είναι να είσαι ειλικρινής και να έχεις το θάρρος να
απαντήσεις στις ερωτήσεις που ήδη γνωρίζεις.
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, η παίκτρια πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι
ερωτήσεις: «Πιστεύεις ότι στην πλειοψηφία τους οι Αθηναίοι είναι πιο κοντοί από τους
Θεσσαλονικείς», «Έχεις στείλει ερωτικά µηνύµατα σε καθηγητή σου στο φροντιστήριο»,
«Έχεις κάνει σεξ στις τουαλέτες του πανεπιστηµίου που σπούδαζες», «Έχεις κλέψει λεφτά
από το ταµείο του καταστήµατος που εργάζεσαι», «Ο λόγος που παντρεύτηκες ήταν για να
πάρεις στεγαστικό δάνειο», ‘Έχεις κρατήσει µια σχέση που δεν ήθελες µόνο και µόνο για να
σε βοηθήσει στο να έρθεις στην Αθήνα».
Η παίκτρια συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις
ακόλουθες πέντε ερωτήσεις: «Πιστεύεις ότι ο Θοδωρής είναι τσιγκούνης», «Αν γινόσουν
διευθύντρια στο κατάστηµα που δουλεύεις θα έκανες βοηθό σου τον Θοδωρή», «Σε πείραξε
όταν η µητέρα σου, σου είπε ότι ήσουν ένα στιγµιαίο λάθος», «Έχεις κάνει σεξ στο δάσος
του Σειχ-Σου;», «Έχεις κάνει σεξ πάνω από 6 φορές σε µία µέρα».
Η παίκτρια συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
τέσσερις ερωτήσεις: «Σου λείπει ο πατέρας σου», «Σε ενοχλεί που η µητέρα σου έχει δεσµό
µε έναν άντρα 11 χρόνια µικρότερό της». 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 στον παίκτη, ενώ
παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων
στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά: Πιστεύεις ότι η µητέρα σου φρόντιζε τις
δικές της ανάγκες περισσότερο από των παιδιών της, Έχεις δει ποτέ ερωτικά τον Ηρακλή,
Συµπάθησες την µητέρα του Θάνου από την πρώτη στιγµή που την γνώρισες, Πιστεύεις ότι ο
Θάνος είναι µαµάκιας, Κρύβεις χρήµατα από τον Θάνο, Έχεις σκεφτεί να µείνεις έγκυος για να
αναγκάσεις τον Θάνο να σε παντρευτεί.
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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: «Σε ενοχλεί που η
µητέρα σου έχει δεσµό µε έναν άντρα 11 χρόνια µικρότερό της», και µετά την απάντηση
ακολουθούν οι: «Πιστεύεις ότι η µητέρα σου φρόντιζε τις δικές της ανάγκες περισσότερο από
των παιδιών της», «Θα ήθελες να κάνεις σχέση µε έναν άντρα σαν τον Ηρακλή».
Η παίκτρια συνεχίζει για τα 50.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε τρεις
ερωτήσεις: «Έχει γίνει η οικογένειά σου αντικείµενο κουτσοµπολιού εξ αιτίας της σχέσης της
µητέρας σου µε την Ηρακλή», «Έχεις δει ποτέ ερωτικά τον Ηρακλή». Η παίκτρια απαντά
λανθασµένα στην τελευταία ερώτηση και αποχωρεί.
Ακολουθεί σπηκάζ µε ένα σύντοµο βιογραφικό της 2ης παίκτριας: Λαµπρινή Μαστογεωργίου
(27 ετών, κατάγεται από το Αγρίνιο και ζει στην Αθήνα µε τον σύντροφό της, εργάζεται ως
ιδιωτική υπάλληλος) και τη βασική δοµή του παιχνιδιού: Η Λαµπρινή απάντησε σε 50
ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 21 από αυτές, επιλέχθηκαν για απόψε.
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:36:39): Είσαι αγχωµένη, Λαµπρινή; ∆εν θα έπρεπε γιατί εδώ
παίζουµε το πιο απλό παιχνίδι. ∆εν χρειάζεται να έχεις ούτε ειδικές γνώσεις, ούτε πρόκειται να
σε βάλουµε να περάσεις από καµία δοκιµασία. Το µόνο που χρειάζεται είναι να έχεις το θάρρος
να απαντήσεις ειλικρινά στις ερωτήσεις που θα σου τεθούν.
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει την παίκτρια, συστήνει και τους συγγενείς/φίλους της (ο
σύντροφός της Θάνος, η µητέρα του Θάνου Μαρία, ο στενότερος φίλος της Τάσος) 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 µπαργούµαν, έχεις ποτέ υπερχρεώσει πελάτη για να καλύψεις κάποιο δικό
σου προηγούµενο λάθος», «Έχεις ποτέ σκεφτεί να φτύσεις στον καφέ κάποιου πελάτη»,
«Έχεις δώσει ποτέ χαστούκι σε αφεντικό σου µπροστά σε πελάτες», «Κάνετε πολύ θόρυβο
όταν κάνετε σεξ µε τον Θάνο»,» Ζήλεψες όταν έµαθες ότι ο πρώην αρραβωνιαστικός σου
έκανε νέα σχέση», «Έχεις πει ποτέ ψέµατα για τη δουλειά σου στους συγχωριανούς σου».
Η παίκτρια συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις
ακόλουθες πέντε ερωτήσεις: «Συµπάθησες την µητέρα του Θάνου από την πρώτη στιγµή που
την γνώρισες», «Σε ενοχλεί όταν µετά τη δουλειά η µητέρα του Θάνου έρχεται στο σπίτι
σας», «Πιστεύεις ότι ο Θάνος είναι µαµάκιας», «Αν δεν είχε που να µείνει, θα δεχόσουν η
µητέρα του Θάνου να µείνει µαζί σας», «Πιστεύεις πως ο Θάνος κάνει µια σοβαρή δουλειά».
Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD-2ο αρχείο 0:06:14): Συγχαρητήρια Λαµπρινή, µε την ειλικρίνειά
σου έχεις κερδίσει ήδη 10.000 ευρώ.
Η παίκτρια συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
τέσσερις ερωτήσεις: «Έχεις σκεφτεί να χωρίσεις στον Θάνο», «Κρύβεις χρήµατα από τον
Θάνο»,» Φοβάσαι µήπως ο Θάνος δεν σε παντρευτεί», «Έχεις σκεφτεί να µείνεις έγκυος για
να αναγκάσεις τον Θάνο να σε παντρευτεί».
Η παίκτρια σταµατά και αποχωρεί µε 25.000 ευρώ.
Παρατήρηση: Σύµφωνα την ιστοσελίδα www.livemovies.gr/shows/h-stigmh-this-alitheias
στις 14/01/09 και 15/01/09 προβλήθηκαν σε επανάληψη επεισόδια της εκποµπής «Η στιγµή
της αλήθειας» τα οποία προβλήθηκαν για πρώτη φορά στις 30 Οκτωβρίου και 6 Νοεµβρίου
2008 αντίστοιχα. Τα επεισόδια σε επανάληψη δεν φέρουν το ανάλογο σήµα «Ε»

Ε. Κατά την διάρκεια της εκποµπής «Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» της 22ας
Ιανουαρίου 2009 από 22:00 έως 23:00 προβλήθηκαν τα εξής:

Σήµανση: 3ης κατηγορίας (κατάλληλο-απαραίτητη η γονική συναίνεση).
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για 4 λεπτά.
∆ιάρκεια σήµανσης: κατά την έναρξη περίπου για 19 λεπτά, µετά την 1η διακοπή για
διαφηµιστικό διάλειµµα επί 14 λεπτά, µετά την 2η για 6 λεπτά.
Παρουσιάστρια: κ. Ευγενία Μανωλίδου
Παίκτης:. Γιώργος Γιαννακόπουλος.
Πριν το σήµα αρχής προβάλλονται «προσεχώς» από το τηλεπαιχνίδι.
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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:
Αισθάνεσαι άσχηµα που στα 30 σου δεν έχεις δικό σου δωµάτιο, Έχει περάσει από το µυαλό
σου να κλέψεις χρήµατα, Σε ενοχλεί που η αδερφή σου δεν σε βοηθάει οικονοµικά, Κατηγορείς
τον πατέρα σου για την κατάσταση της υγείας της µητέρας σου, Θα δεχόσουν 5 εκατοµµύρια
ευρώ αν αυτό σήµαινε ότι ο πατέρας σου θα έχανε 5 χρόνια από τη ζωή σου, Έχεις νιώσει ότι ο
πατέρας σου, σου κατέστρεψε τη ζωή, (στην τελευταία ερώτηση, ο παίκτης ρωτά τον πατέρα
του: ∆εν θέλεις να ακούσεις την απάντηση, για αυτό δεν µε κοιτάς; Και αυτός απαντά: «Πες
το.)
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 νιώθουν 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 (30 χρονών, προσωπικός οδηγός, ζει
µε τους γονείς του) και τη βασική δοµή του παιχνιδιού: Ο Γιώργος, απάντησε σε 50 ερωτήσεις
στον ανιχνευτή ψεύδους. 21 από αυτές, επιλέχθηκαν για απόψε.
Η παρουσιάστρια καλωσορίζει τον παίκτη, συστήνει και τους συγγενείς του (µητέρα-πατέρας
και η αδερφή του η Κατερίνα) και υπενθυµίζει στον παίκτη τους κανόνες του παιχνιδιού.
Για τα πρώτα 5.000 ευρώ, ο παίκτης πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες έξι
ερωτήσεις: «Συνήθιζες να παίρνεις µέρος σε προγραµµατισµένους καυγάδες µεταξύ
συµµοριών», «Έχεις φέρει ποτέ στο σπίτι σου ιερόδουλη», «Αισθάνεσαι άσχηµα που στα 30
σου δεν έχεις δικό σου δωµάτιο», «Αποφεύγεις να φέρνεις κόσµο στο σπίτι σου επειδή
ντρέπεσαι να δουν που µένεις», «Έχεις χωρίσει ποτέ κάποια σχέση σου επειδή ντρεπόσουν
για την οικονοµική σου κατάσταση», «Σου γύρισαν την πλάτη οι συγγενείς σου όταν τους
ζήτησες δανεικά».
Ο παίκτης συνεχίζει για τα 10.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
πέντε ερωτήσεις: «Αν έβρισκες ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό θα τα παρέδιδες στην
αστυνοµία», «Έχει περάσει από το µυαλό σου να κλέψεις χρήµατα», «Έχεις προσπαθήσει να
γίνεις συνοδός κυριών» (µετά από την ερώτηση ακούγεται µε παράλληλη αναγραφή στην
οθόνη το σχόλιο της µητέρας του παίκτη προς την κόρη της: «Έχει προσπαθήσει, όχι ότι
έγινε». Η κόρη απαντά: «∆εν ξέρω αν τα κατάφερε»), «Σε ενοχλεί που η αδερφή σου δεν σε
βοηθάει οικονοµικά», «Ζηλεύεις την αδερφή σου που κατάφερε να φύγει από το σπίτι σας».
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 στον παίκτη, ενώ
παράλληλα προβάλλονται και κοντινά πλάνα των παρευρισκοµένων συγγενών και φίλων
στους οποίους αναφέρεται η ερώτηση κάθε φορά: Κατηγορείς τον πατέρα σου για την
κατάσταση της υγείας της µητέρας σου, Θα δεχόσουν 5 εκατοµµύρια ευρώ αν αυτό σήµαινε ότι
ο πατέρας σου θα έχανε 5 χρόνια από τη ζωή του, Έχεις νιώσει ότι ο πατέρας σου, σου
κατέστρεψε τη ζωή (επαναλαµβάνεται η στιχοµυθία ανάµεσα στον παίκτη και τον πατέρα του
όπως προβάλλεται στην αρχή της εκποµπής).
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 ««Ζηλεύεις την
αδερφή σου που κατάφερε να φύγει από το σπίτι σας» και µετά την απάντηση, ο παίκτης
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συνεχίζει για 25.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες τέσσερις
ερωτήσεις: «Έχεις προσπαθήσει να πείσεις την αδερφή σου να χωρίσει τον άνδρα της»,
«Έχεις απορρίψει γυναίκα που δεν είχε καλή οικονοµική κατάσταση», «Έχεις σκεφτεί ποτέ
να έχεις σεξουαλικές σχέσεις µε γυναίκα προκειµένου να σε βοηθήσει επαγγελµατικά»,
«Πιστεύεις ότι σου ταιριάζει να είσαι αφεντικό και όχι υπάλληλος».
Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:33:22) σχολιάζει: Γιώργο, µε την
ειλικρίνεια σου µόλις κέρδισες 25.000 ευρώ. Συγχαρητήρια. Τώρα εγώ πρέπει να σε ρωτήσω:
θέλεις να συνεχίσουµε για το τέταρτο επίπεδο όπου οι 25.000 ευρώ γίνονται 50, µε µόνο 3
ερωτήσεις. Τι λες, θα τολµήσεις;
Ο παίκτης συνεχίζει για τα 50.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις ακόλουθες
τρεις ερωτήσεις: «Κατηγορείς τον πατέρα σου για την κατάσταση της υγείας της µητέρας
σου», «Σε βολεύει να κατηγορείς τον πατέρα σου για την κατάσταση της οικογένειάς σας»,
«Θα «έτρωγες» µια σφαίρα για να σώσεις την µητέρα σου» (η παρουσιάστρια δακρύζει
καθώς διατυπώνει την ερώτηση και σχολιάζει «Συγνώµη, είµαι λίγο συγκινηµένη»). Η
ερώτηση δεν απαντήθηκε µετά από ένσταση της οικογένειας και αντικαθίσταται από την:
«Έχεις νιώσει ότι ο πατέρας σου, σου κατέστρεψε τη ζωή».
Στο σηµείο αυτό, η παρουσιάστρια (ένδειξη DVD 0:42:37) σχολιάζει: Γιώργο, µε την
ειλικρίνεια σου έχεις κερδίσει 50.000 ευρώ. Συγχαρητήρια. Και τώρα εγώ πρέπει να σε
ρωτήσω: θέλεις να συνεχίσεις για το επόµενο επίπεδο, για τις 100.000 ευρώ ή να αποχωρήσεις
µε τις 50.
Ο παίκτης συνεχίζει για τα 100.000 ευρώ, όπου θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις
ακόλουθες δύο ερωτήσεις: «Θα εγκατέλειπες την οικογένειά σου για 1 εκατοµµύριο ευρώ»,
«Θα δεχόσουν 5 εκατοµµύρια ευρώ αν αυτό σήµαινε ότι ο πατέρας σου θα έχανε 5 χρόνια
από τη ζωή του».
Ο παίκτης ολοκληρώνει µε επιτυχία το επίπεδο και αναχωρεί µε 100.000 ευρώ.
Ακολουθεί πίνακας µε ενδεικτικό σχολιασµό γύρω από τις ερωτήσεις προς απάντηση του
επεισοδίου.
Ένδειξη
Ερώτηση προς
Σχετικές ερωτήσεις / σχόλια γύρω από την
DVD
απάντηση
υποβληθείσα ερώτηση προς απάντηση
0:16:23

0:35:29

0:37:23

0:40:38

0:58:50

Έχεις προσπαθήσει
να γίνεις συνοδός
κυριών
Κατηγορείς τον
πατέρα σου για την
κατάσταση της
υγείας της µητέρας
σου
Σε βολεύει να
κατηγορείς τον
πατέρα σου για την
κατάσταση της
οικογένειάς σου
Έχεις νιώσει ότι ο
πατέρας σου, σου
κατέστρεψε τη ζωή
Θα δεχόσουν 5
εκατοµµύρια ευρώ
αν αυτό σήµαινε
ότι ο πατέρας σου
θα έχανε 5 χρόνια
από τη ζωή του

Παρουσιάστρια: Όταν λες «προσπάθησες» τι εννοείς; Και
τελικά γιατί δεν το έκανες;
Παρουσιάστρια: Για ποιον λόγο τον θεωρείς εσύ υπαίτιο;

Παρουσιάστρια: Μήπως είσαι πολύ αυστηρός µαζί του και
καθόλου µε τον εαυτό σου; (ο παίκτης συµπληρώνει ότι του
έκανε µεγάλο κακό ο πατέρας του και Θέλεις να µας πει τι
είναι αυτό; Αν θέλεις.
Παίκτης προς τον πατέρα του: ∆εν θέλεις να ακούσεις την
απάντηση, γι’ αυτό δεν µε κοιτάς;
Πατέρας: Πες το.
Παρουσιάστρια: Είστε καλά; Σα να µου έλεγε ότι το ξέρατε
κάπως, το είχατε καταλάβει αυτό.

Παρουσιάστρια: Σκληρή η αλήθεια. ∆είχνετε να είστε πολύ
συµβιβασµένος µε τα αισθήµατα του Γιώργου απέναντί σας.
Γιατί φταίτε εσείς;
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Παρουσιάστρια (ένδειξη DVD): Ο Γιώργος αποχώρησε από το παιχνίδι µας έχοντας
κερδίσει από την ειλικρίνειά του και µόνο, 100.000 ευρώ.
Παρατήρηση: Σύµφωνα και µε καταγραφή της υπηρεσίας, στις 12/01/09 και 13/01/09
προβλήθηκαν σε επανάληψη επεισόδια της εκποµπής «Η στιγµή της αλήθειας» τα οποία
προβλήθηκαν για πρώτη φορά στις 10 και 23 Οκτωβρίου 2008 και για τα οποία έχει ήδη
επιβληθεί διοικητική κύρωση σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 601/25.11.08 απ6φαση του ΕΣΡ. Οι
επαναλήψεις της εκποµπής προβάλλονται περί τις 22:10 έως 23:25 και φέρουν σήµανση 3ης
κατηγορίας αντί της 2ης που είχε επιλεχθεί κατά την πρώτη προβολή αυτών.
ης

ΣΤ. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής «TV Weekend» της 24

Ιανουαρίου 2009

προβλήθηκαν τα εξής:

Σήµανση: 2ης κατηγορίας (κατάλληλο-επιθυµητή η γονική συναίνεση).
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για 30 δευτερόλεπτα.
∆ιάρκεια σήµανσης: κατά την έναρξη περίπου για 2 λεπτά, µετά την 1η διακοπή για
διαφηµιστικό διάλειµµα επί 2 λεπτά, µετά την 2η για 2 λεπτά, µετά την 3η για 1 λεπτό, µετά
την 4η διακοπή για 1 λεπτό. Η σήµανση πέφτει σε διαφηµίσεις ένθετες, σε φόντο της

εκποµπής πριν αυτή επανέλθει από το διαφηµιστικό διάλειµµα.
Παρουσιάστρια: κ. Βάσια Λόη
Πριν τη διακοπή για το 1ο διαφηµιστικό διάλειµµα περνά κατά διαστήµατα κυλιόµενη ταινία
στο πάνω µέρος της οθόνης (1η ένδειξη DVD 0:05:13): ∆είτε σε λίγο στο «TV Weekend»: Η
δυναµική επιστροφή της «Στιγµής της αλήθειας». Οι ερωτήσεις που σόκαραν. Οι απαντήσεις
που πάγωσαν το κοινό. Η συγκίνηση της Ευγενίας Μανωλίδου και ο σάλος που προκάλεσε το
σκληρό ριάλιτι τηλεπαιχνίδι.
Πριν το 1ο διαφηµιστικό διάλειµµα, προβάλλεται «προσεχώς» το απόσπασµα από την
εκποµπή «Η στιγµή της αλήθειας» (ένδειξη DVD 0:15:14). Λεζάντα: «Σε λίγο στο TV
Weekend: Σάλος για τη Στιγµή της Αλήθειας»
Σπηκάζ: Η δυναµική επιστροφή της Στιγµής της Αλήθειας. Οι ερωτήσεις που σόκαραν. Οι
απαντήσεις που πάγωσαν το κοινό. Η συγκίνηση της Ευγενίας Μανωλίδου και ο σάλος που
προκάλεσε το σκληρό ριάλιτι τηλεπαιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του σπηκάζ προβάλλονται πλάνα
από την εκποµπή «Η Στιγµή της Αλήθειας» της 22ης Ιανουαρίου 2009 συνοδεία µουσικής
υπόκρουσης.
14:45 (ένδειξη DVD 1:00:30) Λεζάντα: «Η επιστροφή της «Στιγµής της Αλήθειας». Οι
σκληρές ερωτήσεις, οι αναπάντεχες απαντήσεις και η συγκίνηση της Μανωλίδου».
Παράλληλα µε τον σχολιασµό στο στούντιο και µε το σπηκάζ στη συνέχεια προβάλλονται σε
µέρος της οθόνης πλάνα από το εν λόγω επεισόδιο της εκποµπής.
Σπηκάζ: «Η Στιγµή της Αλήθειας» επέστρεψε. Πιο σκληρή. Προβάλλεται το κάτωθι
απόσπασµα από την εκποµπή: «Θα δεχόσουν 5 εκατοµµύρια ευρώ αν αυτό σήµαινε ότι ο
πατέρας σου θα έχανε 5 χρόνια από τη ζωή του;» Παίκτης προς τον πατέρα του: Κοίταξέ µε
µία φορά, όταν ρωτάει για σένα κοιτάς συνέχεια κάτω, κοίταξέ µε µια φορά. ∆έξου ό,τι
ακούσεις, ό,τι άκουσες πριν. Μην κοιτάς κάτω, αποφεύγεις.
Σπηκάζ: Πιο διεισδυτική. Προβάλλεται η κάτωθι ερώτηση της εκποµπής: «Αποφεύγεις να
φέρνεις κόσµο στο σπίτι σου επειδή ντρέπεσαι να δουν που µένεις».
Σπηκάζ: Και µε την παρουσιάστρια Ευγενία Μανωλίδου να λυγίζει, σε ένα συναισθηµατικό
ξέσπασµα στο οποίο οµολογουµένως δεν µας είχε συνηθίσει. Προβάλλεται το κάτωθι
απόσπασµα από την εκποµπή: «Θα «έτρωγες» µια σφαίρα….(η παρουσιάστρια δακρύζει
καθώς διατυπώνει την ερώτηση και σχολιάζει «Συγνώµη, είµαι λίγο...»
Σπηκάζ: Ο παίκτης ήταν έτοιµος για όλα και συντελεστές της εκποµπής άδραξαν την ευκαιρία.
Ένας εκπρόσωπος της γενιάς των 700 ευρώ πού θα έφτανε και τι θα θυσίαζε για τα χρήµατα
και το ποσό των 100.000 ευρώ που τελικά κέρδισε; Προβάλλονται οι κάτωθι ερωτήσεις της
εκποµπής: «Αν έβρισκες ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό θα τα παρέδιδες στην αστυνοµία»,
«Έχει περάσει από το µυαλό σου να κλέψεις χρήµατα», «Έχεις προσπαθήσει να γίνεις
συνοδός κυριών», «Έχεις σκεφτεί ποτέ να έχεις σεξουαλικές σχέσεις µε γυναίκα προκειµένου
να σε βοηθήσει επαγγελµατικά».
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Σπηκάζ: Οι θετικές απαντήσεις ανεβάζουν το ποσό και αµέσως ανέβηκε και η διάθεση
εισβολής στην προσωπική ζωή, την οικογένεια και τις σχέσεις µέσα σε αυτήν. Προβάλλονται οι
κάτωθι ερωτήσεις της εκποµπής: «Σε βολεύει να κατηγορείς τον πατέρα σου για την
κατάσταση της οικογένειάς σας», «Θα εγκατέλειπες την οικογένειά σου για 1 εκατοµµύριο
ευρώ».
Σπηκάζ: Η Ευγενία Μανωλίδου παραµερίζει την ψυχρότητα που επιβάλλει ο ρόλος της και
συγκινείται. Οι λέξεις βγαίνουν δύσκολα. Προβάλλεται το κάτωθι απόσπασµα από την
εκποµπή: «Θα «έτρωγες» µια σφαίρα για να σώσεις τη µητέρα σου (η παρουσιάστρια δακρύζει
καθώς διατυπώνει την ερώτηση και σχολιάζει «Συγνώµη, είµαι λίγο συγκινηµένη».
Σπηκάζ: Ακόµη και η µάνα του παίκτη αντιδρά. ∆εν θέλει να δει τον γιο της να απαντά σε µια
ερώτηση που την αφορά και πατάει το κουµπί. Προβάλλεται η κάτωθι δήλωση της µητέρας
του παίκτη από την εκποµπή: ∆εν ήθελα να ακούσω εγώ αν το παιδί µου θα πέθαινε για να
σώσει εµένα.
Σπηκάζ: Η Ευγενία Μανωλίδου δήλωσε στον «Πρωινό Καφέ» πόσο ενθουσιασµένη είναι µε το
νέο ύφος της εκποµπής. Αυτή τη φορά έδειξε να νιώθει απόλυτα ικανοποιηµένη µε το
αποτέλεσµα. Προβάλλονται οι κάτωθι δηλώσεις της κ. Μανωλίδου στην εκποµπή «Πρωινός
Καφές»: Είναι πολύ δυνατά επεισόδια µε ανθρώπους πλέον εντελώς συνειδητοποιηµένους γιατί
έχουν δει το παιχνίδι., ξέρουν τι έχουν να αντιµετωπίσουν…Βλέποντας τι γίνεται εκτός
παιχνιδιού και στην πραγµατική ζωή και το πόσο ύπουλα κινούνται όλα, «Η Στιγµή της
Αλήθειας» είναι κάτι τόσο ξεκάθαρο, τόσο δηµοκρατικό…
Σπηκάζ: Αλλά και ο παίκτης δεν έδειξε να µετανιώνει ούτε στιγµή για την συµµετοχή του.
Μάλιστα παραδέχτηκε ότι οι σχέσεις στην οικογένειά του καλυτέρευσαν και λίγο.
Προβάλλονται οι κάτωθι δηλώσεις του παίκτη στην εκποµπή «Πρωινός Καφές»:
Παρουσιάστρια: Είσαι ο άνθρωπος που πάντα λες την αλήθεια µε όποιο κόστος;
Παίκτης: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να είµαι καθαρός.
Παρουσιάστρια: Όταν κάνεις ένα παιδί όµως και πες π.χ. έπαίζε αυτήν την ερώτηση και σου
έλεγε «ναι, θα έκοβα 5 χρόνια», πώς θα αισθανόσουν; ∆εν θα ήταν…;
Παίκτης: Αν είχα κάνει τα λάθη που έκανε ο πατέρας µου, θα το δεχόµουν.
Σπηκάζ: Η ίδια η κυρία Μανωλίδου δείχνει ενθουσιασµένη από το αποτέλεσµα και υπόσχεται
ακόµα περισσότερες αποκαλύψεις στα επόµενα επεισόδια. Προβάλλεται η κάτωθι δήλωση της
κ. Μανωλίδου από την εκποµπή: Ελπίζω να µπορέσεις να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του και
κυρίως εύχοµαι να αποκαταστήσει τις σχέσεις του µε όλα τα µέλη της οικογένειάς του.
Σπηκάζ: Ο στόχος επετεύχθη και τα 100.000 ευρώ πήγαν στην τσέπη του παίκτη. Τα
συµπεράσµατα δικά σας.
Κατά τον σχολιασµό στο στούντιο που διαρκεί 4 λεπτά αναφέρεται ο εξής διάλογος:
(ένδειξη DVD 1:07:10): ∆ρούτσα: Για µένα αυτή η εκποµπή δεν θα έπρεπε να προβάλλεται
στις δέκα η ώρα το βράδυ.
Λόη Υπάρχει όµως η σήµανση Εύη µου και γι’ αυτό δεν µπορούµε αυτήν την ώρα να παίξουµε
τις απαντήσεις. Βλέπεις ότι είχαµε µόνο τις ερωτήσεις. Θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να
είχαµε τις απαντήσεις του παίκτη που ήταν όλες θετικές, από ό,τι ξέρω γι’ αυτό και κέρδισε το
ποσό των 100.000 ευρώ.
15:42 (ένδειξη 1:57:36) Ο κ. Περρής επί 4 λεπτά σχολιάζει το συγκεκριµένο επεισόδιο της
«Στιγµής της Αλήθειας» µε παράλληλη προβολή αποσπασµάτων του επεισοδίου σε µέρος της
οθόνης. Λεζάντα: «Ο Βαγγέλης Περρής σχολιάζει τη «”Στιγµή της Αλήθειας”».
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Πρόκειται περί πέντε πρωτοτύπων εκποµπών παιχνιδιού και µιας µερικής
αναµεταδόσεως. Οι εκποµπές υλοποιούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: Ο επιθυµών
να µετάσχει στην εκποµπή υποβάλλει αίτηση και αφού εκθέσει σε οµάδα του
σταθµού προσωπικές του ιστορίες, καταρτίζεται ερωτηµατολόγιο από 50 ερωτήσεις
και µετά ταύτα συνδέεται ο υποψήφιος µε µηχάνηµα πολυγράφου το οποίο
καταγράφει τη θερµοκρασία, τους παλµούς και την πίεση αυτού προς εξαγωγή
συµπερασµάτων ως προς την ειλικρίνεια ή µη της απαντήσεώς του. Προβάλλεται
από την τηλεόραση η τηλεπαρουσιάστρια, ο παίκτης και πρόσωπα του περιβάλλοντος
αυτού και υποβάλλονται ερωτήσεις σε τρία στάδια. Κάθε στάδιο έχει µία
συγκεκριµένη αµοιβή η οποία κατά το πρώτο στάδιο είναι σχετικώς µικρή, στο
δεύτερο µεγαλύτερη και στο τρίτο η µέγιστη. Ξεκινάει το πρώτο στάδιο µε σχετικώς
ανώδυνες ερωτήσεις, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο µε περισσότερο αδιάκριτες
ερωτήσεις και το τρίτο στάδιο µε ακόµη πιο αδιάκριτες ερωτήσεις, αυστηρώς
προσωπικού και ιδίως σεξουαλικού περιεχοµένου προς αύξηση προφανώς της
τηλεθέασης. Είναι βέβαιον ότι ουδείς των παικτών θα προέβαινε σε τοιούτου είδους
αυτοεξευτελισµό και σε έκθεση της προσωπικής του ζωής εάν δεν υπήρχε η
υπόσχεση αδρής αµοιβής η οποία µάλιστα επαυξάνεται αναλόγως της σοβαρότητος
των προσωπικών αποκαλύψεων. Κατ΄ αυτό τον τρόπο εξωθούνται πρόσωπα σε
αποκάλυψη µυχίων και ανοµολογήτων σκέψεων ή πράξεων έναντι αµοιβής µε
αποτέλεσµα την εκµετάλλευση και τον διασυρµό της αξίας τόσο του ιδίου του
παίκτου όσο και των οικείων του οι οποίοι είναι παρόντες, αντί χρηµατικής αµοιβής.
Ενδεικτικόν είναι ότι δεν αναζητάται η αλήθεια ως προς τα προσόντα και τις αρετές
του παίκτη, αλλά επιδιώκεται η αποκάλυψη των εκτροπών του, των παρανόµων
πράξεών του των σκανδαλωδών περιστατικών της ζωής του και των ανοµολογήτων
επιθυµιών και επιδιώξεών του µε αποτέλεσµα την αποδόµηση της προσωπικότητάς
του και τον ευτελισµό του. Οι ως άνω εκποµπές δεν έχουν την από το Σύνταγµα και
το νόµο αξιουµένη ποιότητα που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης
και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ούτε εξασφαλίζει τον επιβαλλόµενο σεβασµό
της αξίας του ανθρώπου σε συνάρτηση µε την προστασία της παιδικής ηλικίας και
της νεότητας.
Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου. Μειοψήφησαν εκ των
µελών η Εύη ∆εµίρη, ο Γιάννης Παπακώστας και η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά τους
οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η οριστική διακοπή µετάδοσης της εκποµπής.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 21,5 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,
της εκ 221.654.907 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ
5.852.763,05 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω
σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις
7/3.7.2002,
68/14.10.2002,
118/14.12.2002,
205/1.4.2003,
333/22.7.03,
343/29.7.2003, 358/30.9.2003, 372/11.11.2003, 391/10.12.2003, 410/23.12.03,
411/23.12.2003, 5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004,
140/18.5.2004, 150/25.5.2004, 182/22.6.2004, 192/22.6.2004, 301/19.10.2004,
400/14.12.2004, 13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005,
113/5.4.2005, 138/12.4.2005, 141/19.4.2005, 143/19.4.2005, 158/26.4.2005,
168/10.5.2005, 169/10.5.2005, 170/10.5.2005, 262/5.7.2005, 285/19.7.2005,
320/30.8.2005, 344/13.9.2005, 397/11.10.2005, 414/18.10.2005, 454/15.11.2005,
457/22.11.2005, 482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006,
56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 58/1.2.2006, 86/14.2.2006, 92/21.2.2006, 142/27.3.2006,
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143/27.3.2006, 144/27.3.2006, 145/27.3.2006, 236/9.5.2006, 263/30.5.2006,
313/20.6.2006, 317/27.6.2006, 338/11.7.2006, 339/11.7.2006, 356/18.7.2006,
366/25.7.2006, 367/25.7.2006, 368/25.7.2006, 421/5.9.2006, 438/19.9.2006,
457/3.10.2006, 458/3.10.2006, 463/10.10.2006, 490/7.11.2006, 500/10.11.2006,
511/14.11.2006,
6/9.1.2007,
16/9.1.2007,
30/23.1.2007,
100/26.2.2007,
140/20.3.2007, 174/29.3.2007, 181/3.4.2007, 226/8.5.2007, 243/15.5.2007,
244/15.5.2007, 245/15.5.2007, 342/19.6.2007, 397/10.7.2007, 398/10.7.2007,
425/31.7.2007, 426.31.7.2007, 440/1.8.2007, 499/16.10.2007,
527/6.11.2007,
555/20.11.2007, 558/20.11.2007, 32/15.1.2008. 33/15.1.2008, 34/15.1.2008,
112/26.2.2008, 134/13.3.2008, 224/6.5.2008, 284/27.5.2008, 323/10.6.2008,
407/22.7.2008, 538/4.11.2008, 539/4.11.2008, 573/18.11.2008, 601/24.11.2008,
618/9.12.2008, 619/9.12.2008, 41/27.1.2009 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει
να καθοριστεί στο ποσόν των 75.000 ευρώ. Μειοψήφησε ο Πρόεδρος Ιωάννης
Λασκαρίδης κατά τον οποίο ενόψει του ότι για παρόµοια εκποµπή έχει επιβληθεί
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 200.000 ευρώ, το
πρόστιµο θα έπρεπε να προσδιοριστεί στο ποσόν των 300.000 ευρώ, όµως προς
συγκρότηση πλειοψηφίας προσχώρησε κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2690/1999
στην επικρατέστερη ψήφο του προστίµου των 75.000 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 του προστίµου των 75.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 094281456 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ.
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η Μαρτίου 2009.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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