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ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΓΣΠ (17:00), ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΝΙΚΗ 
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΒΕΒΑΙΑ, ΛΟΓΟΥΣ. Η ΟΜΑΔΑ 

ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΤΙΤΛΟΥ 
ΚΑΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ, ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ Π. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. 
ΣΕΛΙδΕΣ 32-33

ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ 

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 

ΑΓΩΝΕΣ, ΕΝΩ Η ΑΕΛ ΣΤΟΥΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΕΞΙ. ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ 

ΑΝΑΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΟ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» 

ΚΑΙ ΘΑ ΨΑΞΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ 

ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ. 

ΣΕΛΙδΑ 30

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙκΗ μΕ μΕγΑΛΗ ΑΝΑΤΡοπΗ ΣΗμΕΙωΣΕ Η ΑΕκ κοΝΤΡΑ ΣΤοΝ ΑποΕΛ,
ΑΝΑγκΑζοΝΤΑΣ ΤΗΝ ομΑδΑ ΤΗΣ ΛΕυκωΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 3Η ΤΗΣ φΕΤΙΝΗ ΗΤΤΑ. 

οΙ ΛΑΡΝΑκΕΙΣ, πΑΡοΤΙ βΡΕθΗκΑΝ πΙΣω ΣΤο ΣκοΡ ΣΤο 8ο ΛΕπΤο, κΑΤΑφΕΡΑΝ 
ΝΑ ΙΣοφΑΡΙΣουΝ ΣΤο 81’ μΕ ΤοΝ μυΤΙδΗ κΑΙ ΣΤΙΣ κΑθυΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

Του ΑγωΝΑ ο ΙΣπΑΝοΣ ΧοΡΧΕ ΛΑΡΕΝΑ, μΕ ΑΡΙΣΤουΡγΗμΑΤΙκΗ ΕκΤΕΛΕΣΗ
φΑουΛ, ΕβΑΛΕ ΤΗ ΣφΡΑγΙδΑ Του. ΣΤο -6 Απο ΤΗΝ κοΡυφΗ Η ΑΕκ, ΕυκΑΙΡΙΑ 

γΙΑ ΤοΝ ΑποΛΛωΝΑ ΝΑ μΕΙωΣΕΙ ΣΗμΕΡΑ ΣΤουΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ βΑθμουΣ.

ΣΕΛΙδΑ 27

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙκΗ μΕ μΕγΑΛΗ ΑΝΑΤΡοπΗ ΣΗμΕΙωΣΕ Η ΑΕκ κοΝΤΡΑ ΣΤοΝ ΑποΕΛ,
ΑΝΑγκΑζοΝΤΑΣ ΤΗΝ ομΑδΑ ΤΗΣ ΛΕυκωΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 3Η ΤΗΣ φΕΤΙΝΗ ΗΤΤΑ. 

οΙ ΛΑΡΝΑκΕΙΣ, πΑΡοΤΙ βΡΕθΗκΑΝ πΙΣω ΣΤο ΣκοΡ ΣΤο 8ο ΛΕπΤο, κΑΤΑφΕΡΑΝ 
ΝΑ ΙΣοφΑΡΙΣουΝ ΣΤο 81’ μΕ ΤοΝ μυΤΙδΗ κΑΙ ΣΤΙΣ κΑθυΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

Του ΑγωΝΑ ο ΙΣπΑΝοΣ ΧοΡΧΕ ΛΑΡΕΝΑ, μΕ ΑΡΙΣΤουΡγΗμΑΤΙκΗ ΕκΤΕΛΕΣΗ
φΑουΛ, ΕβΑΛΕ ΤΗ ΣφΡΑγΙδΑ Του. ΣΤο -6 Απο ΤΗΝ κοΡυφΗ Η ΑΕκ, ΕυκΑΙΡΙΑ 

γΙΑ ΤοΝ ΑποΛΛωΝΑ ΝΑ μΕΙωΣΕΙ ΣΗμΕΡΑ ΣΤουΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ βΑθμουΣ.

ΣΕΛΙδΑ 27

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙκΗ μΕ μΕγΑΛΗ ΑΝΑΤΡοπΗ ΣΗμΕΙωΣΕ Η ΑΕκ κοΝΤΡΑ ΣΤοΝ ΑποΕΛ,
ΑΝΑγκΑζοΝΤΑΣ ΤΗΝ ομΑδΑ ΤΗΣ ΛΕυκωΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 3Η ΤΗΣ φΕΤΙΝΗ ΗΤΤΑ. 

οΙ ΛΑΡΝΑκΕΙΣ, πΑΡοΤΙ βΡΕθΗκΑΝ πΙΣω ΣΤο ΣκοΡ ΣΤο 8ο ΛΕπΤο, κΑΤΑφΕΡΑΝ 
ΝΑ ΙΣοφΑΡΙΣουΝ ΣΤο 81’ μΕ ΤοΝ μυΤΙδΗ κΑΙ ΣΤΙΣ κΑθυΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

Του ΑγωΝΑ ο ΙΣπΑΝοΣ ΧοΡΧΕ ΛΑΡΕΝΑ, μΕ ΑΡΙΣΤουΡγΗμΑΤΙκΗ ΕκΤΕΛΕΣΗ
φΑουΛ, ΕβΑΛΕ ΤΗ ΣφΡΑγΙδΑ Του. ΣΤο -6 Απο ΤΗΝ κοΡυφΗ Η ΑΕκ, ΕυκΑΙΡΙΑ 

γΙΑ ΤοΝ ΑποΛΛωΝΑ ΝΑ μΕΙωΣΕΙ ΣΗμΕΡΑ ΣΤουΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ βΑθμουΣ.

ΣΕΛΙδΑ 27

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙκΗ μΕ μΕγΑΛΗ ΑΝΑΤΡοπΗ ΣΗμΕΙωΣΕ Η ΑΕκ κοΝΤΡΑ ΣΤοΝ ΑποΕΛ,
ΑΝΑγκΑζοΝΤΑΣ ΤΗΝ ομΑδΑ ΤΗΣ ΛΕυκωΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 3Η ΤΗΣ φΕΤΙΝΗ ΗΤΤΑ. 

οΙ ΛΑΡΝΑκΕΙΣ, πΑΡοΤΙ βΡΕθΗκΑΝ πΙΣω ΣΤο ΣκοΡ ΣΤο 8ο ΛΕπΤο, κΑΤΑφΕΡΑΝ 
ΝΑ ΙΣοφΑΡΙΣουΝ ΣΤο 81’ μΕ ΤοΝ μυΤΙδΗ κΑΙ ΣΤΙΣ κΑθυΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

Του ΑγωΝΑ ο ΙΣπΑΝοΣ ΧοΡΧΕ ΛΑΡΕΝΑ, μΕ ΑΡΙΣΤουΡγΗμΑΤΙκΗ ΕκΤΕΛΕΣΗ
φΑουΛ, ΕβΑΛΕ ΤΗ ΣφΡΑγΙδΑ Του. ΣΤο -6 Απο ΤΗΝ κοΡυφΗ Η ΑΕκ, ΕυκΑΙΡΙΑ 

γΙΑ ΤοΝ ΑποΛΛωΝΑ ΝΑ μΕΙωΣΕΙ ΣΗμΕΡΑ ΣΤουΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ βΑθμουΣ.

ΣΕΛΙδΑ 27

ΕΙΧΕ ΛΑΡΕΝΑ ΣΤΗΝ «ΑΡΕΝΑ»ΕΙΧΕ ΛΑΡΕΝΑ ΣΤΗΝ «ΑΡΕΝΑ»ΕΙΧΕ ΛΑΡΕΝΑ ΣΤΗΝ «ΑΡΕΝΑ»ΕΙΧΕ ΛΑΡΕΝΑ ΣΤΗΝ «ΑΡΕΝΑ»







   


  



  

 


 




 
    



     
     



     


 
     






    
     






    



 



    

    

    














       

     



    



    
    
     





  
    
     
    


     





      











    







 


     
 








     
   








     
   







  






 



 

 
  

   
  
  
 


   
 
 
 
 

  

  
 
  
 

 
  
   
  


 


 
   
  
 
 
 
  
 

  
 
 
   

 

 
  

  
  
  
 
  
  
 






  




   


 





    







    

    







    






    


   




    

     









 
     
















   

     







   





     

   


    
     
     
    

     

 


    







    
    

   


     

     

   

   

   
   


    


 


 


   
 
    
   
 




 

 


 

  
      




     


     

   
    
    


    

    
 


      

 








     




 

   


      
 




     

   

     


    





    














 

    


   












 































 



   









  



     




  



     
  

     



  













    
     



      
      







     
   
 

    


   



































 

  



 
 
 


 


 

 
 
























     
    






      
    

   


















  


    

     












 
  

   


 


 

    
      
   
     
     
    
    
 



    

      




 









     






  


    








     
     








    


     
     
     
      

 

      

   


    




     


 


 






 










   
 







    

      










    
 
     


 





     



 
     





 

 
   

    








   
    






      
    
      
     
     
   
 


 






  
      





     






 
 


    
    





       







     

    


 
      
     





     

      





 



   

      
 

      
       
     






 
 
     


 

       

     





 




 




    
  



    
 


  





   


  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 
ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Το κουτί ή την κουρτίνα; 
Ήρθε η ώρα να κάνεις παζάρι,

 στο µεγάλο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ. 
Ρίσκο, πρόκληση, αδρεναλίνη, 

µεγάλα δώρα και µετρητά, 
σε ένα παζάρι που κανείς 
δεν µπορεί να αντισταθεί!

Ετοιµάσου 
να κάνεις 

την τύχη σου!

Η... ΚΟΥΡΤΙΝΑ 
ΑΝΟΙΓΕΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΙΣ 18:20

µε την Ντορέττα Παπαδηµητρίου
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