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ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ

ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, 
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΚ  ΑΝΑΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΣΠ  

ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ  

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΣΤΟ ΠΟΔΙ Η ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΙ ΑΕΛ, 

ΕΝΑ 24ΩΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ, 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ, ΝΤΕΡΜΠΙ. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΙ 

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο ΑΠΟΕΛ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ 2Η ΘΕΣΗ, Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

ΘΕΛΕΙ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ 

ΖΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΣΕΛΙΔΑ 38
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