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ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ
Η ΑΕΚ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ, ΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ.

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η ΑΕΛ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο ΣΟΑΡΕΣ. 

ΣΕΛΙΔΑ 37

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ,
ΤΗ ΜΟΝΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΣΕ ΦΕΤΟΣ, 

ΚΙ ΕΧΕΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗ ΝΙΚΗ. ΤΟ ΠΡΕΣΤΙΖ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΠΛΕΪ-ΟΦ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΥΡΙΑ». 

ΣΕΛΙΔΑ 35

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΡΟΦΗ

ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΧΑΝ ΜΕΓΑΛΟ 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ. 

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΕΤΙΝΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΗΡΘΑΝ 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ. 

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΤΑ ΠΟΛΛΑ
«ΠΡΑΣΙΝΑ»
ΚΙΝΗΤΡΑ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΒΑΘΜΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟ «ΣΠΑΣΙΜΟ» 

ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟ «ΑΙΩΝΙΟ» 

ΝΤΕΡΜΠΙ ΔΙΝΟΥΝ ΩΘΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ. 

ΣΕΛΙΔΑ 36
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