







 

    



 










  
    
      

  
        
      

       







   
    





 
   






   










     



      

   




     



   




  





 
    



     


      
 
 



     




    






   



   


 
     





    

      

 






  






     
   















   


    



  
   
 
  





     








 


    














 

     


  






      
  

   

 


  





  

     










    



 
     



     

   


  


 





  


    

 








   
 













 
  





  











 



 


 













   


  


  

 


 





   
  


   

    


 

      



       


      



        



 
  

    








    




    
      
















    





 



 




     
  
   








 

    
    








     

    






  

   

    
   




 



    


      






  
 


 
   





    



 


 






 



 


 



 


 






  
 

 


 

 




 

 
  


 











 
    
    

    
 
  

 

  





  




  


  
  

  





    



     





 

    



      
    
     
    
    
     



    






      

     




  





    


     


  



    
   
     


    

    

     

   
    


   

    

     
   

    







     






    
    
    
   









    
    
     



     






    


 
 
    
   
 




 



     


  
  


     
    



    



   


    
 












      
     




 

  

 






 



























  


     
      
    






     


    










     






 



  

     



  
    

   



    

    





 
     






    
     
    
  







   











   








    


 








































  





 
 


 

 


 













    






   
   


   



    
   

      




 

    



    



   




     

   

     

    



    

   



   
    



 

 





    

    


    






      


   






    

     



     

    
     
 

     









     
      


 


   


   
    





 




  

  
 




 

 


 








  
 








     
    



 


       
 
    












     

     
     

   



     








 


















      
    




      









   














   

    

    


     
 











 



    








 
       
    

     
 
       






      



     


   


     



    




     

     
     




   





     






     




     






   
              


           







  


  

 









      


     

     













     




     
      


      
     




    

    




 

     




     


    
    


  
  
   


  

   



                     






     


      



   

      






 
  
 
 
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
   
  
  
   
   

 

  








   
 







   
  
      

  



   
    


      

     




     






       
  




    




     
      

      

    





    









    




 





     




     
 
      
    
   
    

     










     





  

 


     



     

      



     















      









  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    




 


 

  
     

   
      

     
 
     
     





    
    

   
  

    




  
    
    
 










   


  




   



   
     
   


     





    
   






 


     



   
      









       

    

    



    





     
   


 
     



   

   

     


    




     




    
     




    







    

     






    

     







    

   

 


    










    


    
    







    




       

















  




 



 





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

ΧΟΡΗΓΟΣ

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 

 

 

     
  

 
 





 



  







   





 









     



    
    


     
     

 





     



   


 

     

    




      



  



 
    





 







   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

    
    


 


    



  
    



 
   

   



     


 
   


     





    




 
      




     



   
    





    









     

   

    


 

    
 
    
    
   
     

    






   

    



    
    
 
    
     
 
    







 


    

    


 




  






     

    







  





  

 


 


    
   



      

   
    
      





     
 
 

   
   





    

      



     
    
 








 

   







   



   
     
 



  

   



 



 
  



 

    

  
   
     

 

 

  
 



 

    
     
    



    




    


    



  
 

   


 
     

  


 

    



    


 
    
     



   

 
    

     



   

    

     


   
     

   



      
 
 




    


    
     




   
   
    

  
 
    





     


    

    
  
   


    





 

 
      

 


 
   

   
  
 
    


    




    



     
   

   



 

     
    



   
    
   
   
     

   







 
  

 


 




 
  
 
  







  
  

  







 
  
 

  








 
  
 

  









 
  
 
  









 

  
 

  









  
  

  









 
  
 


  









 
  
 


  



















     


    
   
     
     

    








     
     

     





    



     
   


    


 
     


  



     




   

   
     


 



   




       

  

      




     
    






 










     
 




    










     
     



  








    













   


    

















 









     
    



    




  
 
    


     









     








   



    


     






     




     
    



   


 





    


   

     
   

 




   

 






    

    



    


 
    




    
   


  




  

   
   




    






      


     














  



 





 


     






  


     



    

 


    


     





     


   






    


    


    

   
     






     
   
 

 

     


      




  
    
    







  

  

   



     

    

     



     


  



  


    







    

    

      







   


 
 
 
 





 






    



    
   



     




 
     





 








  


 




  
 
     
      
 



  
 




   
 
     


     


    












     
      
    




    

   


     






     











   

    

    





  


  




   
 

  




   
 

  




   
 

  





  




    

  

     



 


 


     







     
    
     


     
    
 


  
     
       












  

      


      




      
  


     












 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     
     

     
   
      


 

 



     





  
 


    
 
   
    
     
  


     








  



     

     
 
     

       
     







      





 







     

 



    







  


 

  

 
 
  

 
 

 



  

 
   
 


    
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
    
    
   
     
    
   

 
  
 
 
  
   
   
 
  
 




