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Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΝΙΚΗ, ΩΣΤΕ 

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ. Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΡΟ 
ΠΛΕΟΝ, ΨΑΧΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΞΙΛΕΩΣΗ.

ΣΕΛΙΔΑ » 35

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΑΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΤΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ 

ΣΤΗΝ «ARENA», ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ 

ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

ΣΕΛΙΔΑ » 38

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ ΤΣΙΡΕΙΟ ΕΧΟΥΝ 

ΣΤΡΕΨΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ 

ΑΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΕΛ. ΟΙ «ΚΙΤΡΙΝΟΙ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ ΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΟΙ «ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ» ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ  Ή 

ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ.  

ΣΕΛΙΔΑ » 36

ΖΗΤΗΜΑ

ΒΑΘΜΩΝ

ΖΗΤΗΜΑ

ΒΑΘΜΩΝ

ΖΗΤΗΜΑ

ΒΑΘΜΩΝ

ΖΗΤΗΜΑ

ΒΑΘΜΩΝ
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