



Ο Πιέρος Σωτηρίου είδε εκ νέου δίκτυα και με ωραία κεφαλιά έκρινε την έκβαση του ντέρμπι με την Ανόρθωση,
οδηγώντας τον ΑΠΟΕΛ στη σημαντική νίκη. Σ’ ένα παιγνίδι που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας 

οι «γαλαζοκίτρινοι» χάρις στο γρήγορο γκολ πανηγύρισαν το τρίποντο που τους εδραίωσε 
στην κορυφή της βαθμολογίας και βλέπουν από σήμερα τη ρεβάνς του 0-1 με την Άντερλεχτ. 
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