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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗΝ «ΑΡΕΝΑ».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΝΙΚΗ, ΔΕΝ ΒΟΛΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ. 

ΣΕΛΙΔΑ 33

«ΑΝΑΣΑΝΕ» Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ, 
«ΠΝΙΓΕΤΑΙ» Η ΟΜΟΝΟΙΑ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕ 4-3 ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ 

ΒΑΛΣΑΜΟ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ. ΔΕΧΘΗΚΕ ΠΑΛΙ ΕΥΚΟΛΑ 

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕ Η ΟΜΟΝΟΙΑ, ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ ΚΙ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ 4η ΘΕΣΗ. ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ-ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΟΥ ΜΑΣΙΑ ΣΤΟ 88’. 

ΣΕΛΙΔΕΣ 30-31

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥΣ
«ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟ» ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ.

Ο ΑΠΟΕΛ ΜΕ «ΔΙΠΛΟ» ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ

ΣΤΟ +4 ΚΑΙ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ,

Η ΑΕΛ ΜΕ ΝΙΚΗ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΙ

ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΘΕΣΗ.

ΣΕΛΙΔΑ 32
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