
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΟΡΜΑΤ  

 

Το “Οι Προδότες” είναι ένα συναρπαστικό, τηλεοπτικό παιχνίδι περιπέτειας και 

μυστηρίου, γεμάτο μυστικά και συνομωσίες. Πρόκειται για μια αναμέτρηση μεταξύ 

του καλού και του κακού την οποία ο θεατής βιώνει και από τις δύο πλευρές: του 

Πιστού και του Προδότη. 

 

Η υπόθεση είναι απλή: 22 άνθρωποι ζουν μαζί σε μια έπαυλη κι εκτελούν 

καθημερινά αποστολές. Για κάθε Αποστολή που φέρνουν εις πέρας κερδίζουν ένα 

χρηματικό ποσό, το οποίο προστίθεται στο έπαθλο του τελικού, και μπορεί να φτάσει 

τις 100.000 ευρώ! Ποιοι θα κερδίσουν όμως το έπαθλο; Οι Πιστοί ή οι Προδότες; 

 

Στο πρώτο επεισόδιο, κάποιοι από τους παίκτες ορίζονται μυστικά ως Προδότες, 

χωρίς η υπόλοιπη ομάδα να γνωρίζει την ταυτότητά τους. Κάθε βράδυ, ενώ οι Πιστοί 

κοιμούνται, οι Προδότες συναντιούνται μυστικά και αποφασίζουν ποιον Πιστό θα 

δολοφονήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνουν τον αριθμό των Πιστών, ελπίζοντας 

ότι στο τέλος θα υπερισχύσουν εκείνοι. 

 

Έχουν και οι Πιστοί όμως ένα ισχυρό όπλο στη διάθεσή τους: Την αίθουσα της 

Στρογγυλής Τραπέζης. Εκεί συναντιέται κάθε απόγευμα σύσσωμη η ομάδα και οι 

Πιστοί προσπαθούν να εντοπίσουν και να εκδιώξουν τους Προδότες. Οι υποψίες και 

οι κατηγορίες πάνε κι έρχονται, μέχρι τελικά κάθε διαγωνιζόμενος να ψηφίσει ανοιχτά 

εκείνον ή εκείνη που πιστεύει ότι είναι Προδότης. Όποιος συγκεντρώσει τις 

περισσότερες ψήφους αποβάλλεται από την έπαυλη κι αποχωρεί, αφού όμως, 

αποκαλύψει την ταυτότητά του. Ήταν όντως Προδότης; Ή μήπως η ομάδα εκδίωξε 

κάποιον Πιστό; 

 

Κι ενώ το έπαθλο αυξάνεται, οι παίκτες μειώνονται καθημερινά. Εκτός, όμως, από 

την Στρογγυλή Τράπεζα και τις δολοφονίες, υπάρχουν κι άλλα ανατρεπτικά στοιχεία 

στο παιχνίδι που θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται από επεισόδιο σε επεισόδιο. 

 

Το παιχνίδι κορυφώνεται στον μεγάλο τελικό. Εκεί οι Πιστοί θα έχουν μια τελευταία 

ευκαιρία να εκδιώξουν τους υπόλοιπους Προδότες. Αν τα καταφέρουν, τότε οι 

εναπομείναντες Πιστοί θα ανακηρυχθούν νικητές και θα μοιραστούν το έπαθλο. Αν 

όμως ανάμεσά τους βρίσκεται κάποιος Προδότης, τότε το έπαθλο θα είναι δικό του. 


