
ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΑΕΚ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ (19.00) ΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.
ΜΕ ΝΙΚΗ Ο ΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥΣ. ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΘΡΙΛΕΡ
ΣΕΛΙΔΕΣ 32-33

www.sigmalive.com/sports

07.05.2017

ΔΙΠΛΟ  Ή ΧΑΝΕΤΑΙ

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΙ 
ΜΕ ΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 
ΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ

ΣΕΛΙΔΑ 30  

ΚΕΡΔΙΖΕΙ, ΕΛΠΙΖΕΙ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΜΟΝΟ 

ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ (17:00). 
ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΕΙ Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΓΣΠ

ΣΕΛΙΔΑ 30

ΤΕΨΗ;
ΥΝ 4;
ΑΣΠΕΝΣ;Σ
ΤΕΨΗ;
ΥΝ 4;
ΑΣΠΕΝΣ;Σ
ΤΕΨΗ;
ΥΝ 4;
ΑΣΠΕΝΣ;Σ
ΤΕΨΗ;
ΥΝ 4;
ΑΣΠΕΝΣ;Σ
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