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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ

ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΑΕΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΤΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΝΤΕΡΜΠΙ. 

ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ.

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ
ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΙΤΛΟ, Η ΝΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ. 

ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ, ΑΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ 

ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 35, 36
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