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Η ΑΕΚ ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΤΟ ΓΣπ 

ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1 ΚΑΙ 

ΜΕΙΩΣΕ ΣΤΟ -3 ΑπΟ 

ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ. ΤΟ 

ΑΤΥΧΟ ΑΥΤΟΓΚΟΛ 

ΤΟΥ ΚΑΤΕΛΑΡΗ ΕΓΕΙΡΕ

ΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΥπΕΡ

ΤΩΝ  ΛΑΡΝΑΚΕΩΝ. 

ΣΕΛΙΔΑ 27 

αΠΕΔΡαΣΕ 

καΙ ΕΛΠΙΖΕΙ

αΠΕΔΡαΣΕ 

καΙ ΕΛΠΙΖΕΙ

αΠΕΔΡαΣΕ 

καΙ ΕΛΠΙΖΕΙ

αΠΕΔΡαΣΕ 

καΙ ΕΛΠΙΖΕΙ

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ

ΚΑΙ ΤΟ 

ΓΟΗΤΡΟ

Ο ΑΠΟΕΛ ΕΧΕΙ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΓΣΠ. ΤΟ ΠΡΕΣΤΙΖ ΑΛΛΑ

ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ. 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 30-32

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΙΚΗ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ, 
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, Η ΑΕΛ ΝΑ 
ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ. ΣΠΟΥΔΑΙΟ 

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ 
ΛΕΜΕΣΟΥ. ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ 11ΑΔΕΣ, 

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 30 καΙ 33 
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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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