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Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥΣ… 
ΟΙ «ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ» ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΟΥΝ ΤΙΣ
ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΕΛ ΚΑΙ, ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΗ,

ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΦΕΤΟΣ ΜΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ.  
ΑΠΟΕΛ » 33

«ΜΠΛΕ»
ΤΟΥΡΜΠΟ!
«ΜΠΛΕ»

ΤΟΥΡΜΠΟ!
«ΜΠΛΕ»

ΤΟΥΡΜΠΟ!

ΟΙ «ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΙ» ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΛ (2-0), ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΕΡΙ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΒΑΘΜΟΥΣ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο ΠΙΕΧ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.
ΑΠΟΛΛΩΝ » 30,31 

ΞΑΝΑ ΚΟΡΥΦΗ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙ, Η ΑΕΚ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ 1-0

ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ ΝΑ ΕΥΣΤΟΧΕΙ
ΑΠΟ ΤΑ 11 ΒΗΜΑΤΑ. ΟΙ «ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟΙ» 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΑΕΛ ΚΑΙ
ΠΕΡΑΣΑΝ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ ΜΕ 42 ΒΑΘΜΟΥΣ. 

ΑΕΚ » 27
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