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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗΝ «ΑΕΚ 
ARENA» ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΑΠΟΕΛ. ΟΙ 
«ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟΙ», 
ΠΟΥ  ΝΙΩΘΟΥΝ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ, ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ, 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ  ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ 
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ. ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΙ 
«ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ» 
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ 
ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ, 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΔΡΑΙΩΘΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΟ 
ΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ 
ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 
ΤΟΥ 5ΟΥ ΣΕΡΙ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.  

ΣΕΛΙΔΑ » 35 

ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ 
ΤΟΥΣ

ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ 
ΤΟΥΣ

ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ 
ΤΟΥΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟ

ΣΤΟΧΟ, ΑΛΛΑ ΜΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ. ΟΙ

«ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΓΙΑ ΝΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ Ή ΝΑ

ΜΕΙΩΣΟΥΝ 

ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

3Η ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

«ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΙ» ΓΙΑ

ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ

ΤΙΤΛΟΥ.

ΣΕΛΙΔΑ » 37

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΔΥΟ
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