
 

 

 
 

 
 

Κορυφαίες ευρωπαϊκές "μάχες" 

Την Τετάρτη 17/1, στις 18.00, θα μεταφερθούμε μέσω 

του COSMOTE SPORT 6HD, στο Κλειστό Γυμναστήριο 

"Μελίνα Μερκούρη" του Ρέντη, όπου ο Ολυμπιακός θα 

δώσει την πρώτη του μάχη για τους "16" του CEV 

Challenge Cup, απέναντι στην Λοκομοτίβ Μπακού. 

Την ίδια ημέρα, στις 21.30, η πρωταθλήτρια Ευρώπης 

Τσιβιτανόβα θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε, στο 

πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του CEV Champions 

League (COSMOTE SPORT 7HD). Για την ίδια 

διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Φρίντριχσαφεν, 

ομάδα στην οποία παίζει ο διεθνής ακραίος, Θανάσης 

Πρωτοψάλτης (Πέμπτη 18/1, 19.00, COSMOTE SPORT 

6HD).   

 

 
 

Αγώνας για το Champions League 

Έπειτα από δυο εβδομάδες διακοπής, η Serie A TIM 

επιστρέφει στα γήπεδα, με την 21η αγωνιστική. Από το 

πρόγραμμα ξεχωρίζει η συνάντηση της Ίντερ με τη 

Ρόμα (Κυριακή 21/1, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD). 

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στους 9 βαθμούς από την 

κορυφή και προέρχονται από επτά ματς χωρίς νίκη. Η 

ομάδα του Κώστα Μανωλά είναι στην 5η θέση της 

βαθμολογίας, 12 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο 

Νάπολι και δεν έχει νικήσει στα τελευταία 4 ματς. 

Επιπροσθέτως, οι “Ρωμαίοι” έχουν να αντιμετωπίσουν 

για μια ακόμη φορά τον πρώην προπονητή τους, 

Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος κάθεται πια στον πάγκο 

των "νερατζούρι". 

 

 

 

 

 

 
 

Ιδιαίτερη δοκιμασία για τον Σάμαρη 

Αν και η Μπενφίκα έχει να ηττηθεί από τη Σάβες από 

το 1997, η φετινή συνάντηση, για την 19η αγωνιστική 

της Liga NOS, θεωρείται επικίνδυνη για την ομάδα του 

Ανδρέα Σάμαρη, όπως αυτή διεκδικεί τον τίτλο. Το 

Σάββατο 20/1, στις 20.15 θα παρακολουθήσουμε πώς 

θα διαχειριστoύν οι “αετοί” την άνοδο της Σάβες, που 

φέτος μετρά ήδη τέσσερις εκτός έδρας νίκες, ενόσω 

προσπαθούν να μειώσουν την απόσταση από την 

πρωτοπόρο Πόρτο (COSMOTE SPORT 8HD). 

 

 

 

 

 
 

Συναρπαστικό θέαμα από το ΝΒΑ 

Εννέα είναι τα παιχνίδια που θα απολαύσουμε από το 

καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, αυτήν την 

εβδομάδα, ζωντανά και αποκλειστικά μέσα από το 

COSMOTE SPORT 4HD. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

την αναμέτρηση των πρωτοπόρων της Ανατολής, 

Σέλτικς με τους Πέλικανς (Τετάρτη 17/1, 02.30), την 

επίσκεψη των Λέικερς στην Οκλαχόμα Σίτι (Πέμπτη 

18/1, 03.00), αυτήν των Τίμπεργουλβς στο Χιούστον 

(Παρασκευή 19/1, 04.30), αλλά και το ματς των Καβς με 

τους Θάντερ (Σάββατο 20/1, 22.30).  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  
 

Britannia– Νέα Σειρά 

O στρατός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είναι 

αποφασισμένος να συντρίψει την Britannia, μια 

μυστηριώδη περιοχή που βρίσκεται υπό την κυριαρχία 

γυναικών-πολεμιστών και πανίσχυρων Δρυίδων που 

έχουν στην κατοχή τους σκοτεινές δυνάμεις. Η σειρά 

έρχεται στο COSMOTE CINEMA 4HD λίγες ώρες μετά 

την πρεμιέρα της στη Μ. Βρετανία (Παρασκευή 19/1, 

23.00). 

 

 

 

 
 

Transformers 5: Ο Τελευταίος Ιππότης– Α’ Προβολή 

Ενώ ο Όπτιμους Πράιμ συνεχίζει να αγνοείται, ο Κέιντ 

(Μαρκ Γουόλμπεργκ), μαζί με μια Βρετανίδα ιστορικό 

(Λόρα Χάντοκ) και τον Σερ Έντμουντ Μπάρτον (Άντονι 

Χόπκινς) αναζητούν το μαγικό σκήπτρο του Μέρλιν 

προτού το βρει η βασίλισσα του Σάιμπερτρον, η οποία 

θέλει να καταστρέψει τη Γη. (Κυριακή 14/1, 21.00, 

COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Assassination Of Gianni Versace: American 

Crime Story - Πρεμιέρα 

Βασισμένο στο βιβλίο της Maureen Orth «Vulgar 

Favors», το 2ο κεφάλαιο της σειράς «American Crime 

Story» επικεντρώνεται στη διαβόητη δολοφονία του 

διάσημου σχεδιαστή, Gianni Versace. Η ιστορία του 

δολοφόνου του, των κινήτρων του, αλλά και τα 

ερωτηματικά για την κρυψώνα του και για το ποιος θα 

μπορούσε να είναι το επόμενο θύμα του, κυριάρχησαν 

στα μέσα ενημέρωσης Παραγωγός της σειράς είναι ο 

πολυβραβευμένος Ryan Murphy και πρωταγωνιστούν οι 

Edgar Ramirez, Darren Criss, Penelope Cruz και  Ricky 

Martin (Πέμπτη 18/1, 22.40, FOX). 

 

 
 

3 Γυναίκες (Eternity)- A’ Προβολή 

H γαλλικής παραγωγής δραματική ταινία είναι 

βασισμένη στο βιβλίο the Elegance Of Widows της Alice 

Ferney και μας μεταφέρει στην ιστορία 3 γυναικών μέσα 

σε περίπου έναν αιώνα, ξεκινώντας από τα τέλη του 

19ου αιώνα, όπου δύο διαφορετικές οικογένειες 

έρχονται κοντά μετά από τον χαμό αγαπημένων τους 

προσώπων (Πέμπτη 18/1, 21.00, COSMOTE CINEMA 

1HD, ζώνη Red Carpet Premieres). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ma' Rosa – Α΄ Προβολή 

Ένα παντρεμένο ζευγάρι με τρία παιδιά, η Ρόζα και ο 

Νέστορ, χρησιμοποιούν το κατάστημά τους ως βιτρίνα 

για να πωλούν ναρκωτικά. Η μοίρα τους αλλάζει ένα 

βράδυ κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής που 

αποδεικνύεται στημένη, για να τους οδηγήσει στη 

σύλληψή τους από την αστυνομία. Η ταινία είναι η 

επίσημη πρόταση των Φιλιππίνων για το OSCAR 

Ξενόγλωσσης Ταινίας (Τετάρτη 17/1, 22.00, COSMOTE 

CINEMA 2HD, ζώνη Ladies First). 

 

 
 

Modern Family 9 – Νέος Κύκλος 

Η «συμμορία» των Pritchett-Dunphy-Tucker επιστρέφει 

στις οθόνες μας την Τρίτη 16/1 στις 21.00. Στον 9ο 

κύκλο οι ισορροπίες αλλάζουν καθώς τα μεγαλύτερα 

παιδιά των οικογενειών τελειώνουν το σχολείο, 

ετοιμάζονται για το κολλέγιο και αναζητούν την 

ανεξαρτησία τους και τον έρωτα (FOX Life). 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wild Borneo  - Πρεμιέρα  

Βόρνεο: ένα νησί ψηλών βουνών και αδιαπέραστης 

ζούγκλας, αλλά και τόπος που φιλοξενεί μια τεράστια 

ποικιλία ζώων και φυτών. Ωστόσο, η χλωρίδα και η 

πανίδα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο 

απειλείται από την εξέλιξη, την απώλεια του φυσικού 

περιβάλλοντος και τις κλιματικές αλλαγές. Μέσα από το  

Viasat Nature θα παρακολουθήσουμε μια διεθνή ομάδα 

δασοφυλάκων που δραστηριοποιούνται στην πρώτη 

γραμμή προστασίας της βιοποικιλότητας, πασχίζοντας 

να διαχειριστούν επιτυχώς τη σχέση του ανθρώπου με 

την άγρια φύση (Πέμπτη 18/1, 20.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


