



Ο αρχηγός του Απόλλωνα «μίλησε» σε ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι. Σκόραρε στο 42’, η ομάδα
της Λεμεσού κέρδισε με 1-0 τον ΑΠΟΕΛ και προσέδωσε ξανά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου. 

Ο Απόλλωνας μείωσε στους τέσσερεις, λίγο πιο πίσω, στο -6 από την πρώτη θέση η ΑΕΚ. 
Λίγα πράγματα στο 1ο μέρος, πολύ καλό θέαμα στο 2ο ημίχρονο, με ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές 

με πιο κραυγαλέες, όμως, αυτές των Σέρτζιο και Μάγκλιτσα. Περιγραφή και απόηχος. 
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