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ΜΕ «ΑΕΡΑ» 
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

ΟΙ «ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ» ΚΡΑΤΗΣΑΝ 
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥΣ 

ΕΝΟΨΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ, ΠΛΕΟΝ, ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΛ 
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ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ 
Ο ΠΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ,

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ, ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ
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ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΝΙΚΗ

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟΥΣ» 

ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΑΦΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ 

ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΝΙΚΗ

ΑΕΚ » 36

ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΕ ΝΤΕΡΜΠΙ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ» ΕΝΟΨΕΙ ΑΕΚ 
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