




ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς, ενόψει του επαναληπτικού 

της 19ης Απριλίου στο Τσίρειο στάδιο. Μέτριο ποιοτικά το παιχνίδι, με την ΑΕΛ να είναι καλύτερη 
στο α’ ημίχρονο και τον ΑΠΟΕΛ στην επανάληψη να ανεβάζει ρυθμό και να φτάνει σε δύο 
περιπτώσεις κοντά στο γκολ, με Μοράις και Ντε Καμάργκο, χωρίς όμως να το πετυχαίνει.
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης Τσιρόπουλος

Με το μυαλό στην αναμέτρηση με τον
Απόλλωνα για την 4η αγωνιστική των
play off βρίσκονται όλοι στην Ανόρθωση.
Όλοι ευελπιστούν και ταυτόχρονα στο-
χεύουν πως έφτασε η ώρα για την κατά-
κτηση των τριών πρώτων βαθμών στη
β' φάση του πρωταθλήματος, καθώς
μέχρι τώρα η μοναδική ομάδα που δεν
έχει πάρει ούτε έναν βαθμό είναι η Ανόρ-
θωση. Στην ομάδα της Αμμοχώστου
νιώθουν ικανοποίηση από την προσπά-
θεια που γίνεται σε κάθε αγώνα, από τη
θέληση που παρουσιάζουν οι ποδο-
σφαιριστές, όμως όσο περνούν οι αγω-
νιστικές και δεν έρχεται το θετικό αποτέ-
λεσμα τόσο θα πέφτει η ψυχολογία. Γι'
αυτό και όλοι στοχεύουν πως απέναντι
στον Απόλλωνα θα γίνει μια νέα αρχή.
Ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, αλλά η
νίκη είναι μονόδρομος για την Ανόρθωση.
Αγωνιστικά, η προετοιμασία συνεχίστηκε
χθες. Ο Ισραηλινός προπονητής Ρόνι
Λέβι δεν υπολογίζει στον τραυματία Κο-
λούνγκα και στον τιμωρημένο Μίτροβιτς.
Αμφίβολος παραμένει ο Αγκιλάρ.

Έντονη μετεγγραφολογία
Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της τρέ-
χουσας αγωνιστικής περιόδου, που θα
σημάνει ταυτόχρονα και την έναρξη της
μετεγγραφικής περιόδου, πολλά σενάρια
μετακίνησης ποδοσφαιριστών θα κυ-
κλοφορήσουν στην ποδοσφαιρική πιά-
τσα. Ένα από τα ονόματα που τα δημοσι-
εύματα φέρουν ότι ενδιαφέρεται η Ανόρ-
θωση είναι του Χατζηβασίλη, του Εθνικού

Άχνας. Το συμβόλαιο του Κύπριου επι-
θετικού ολοκληρώνεται τον Μάιο με τον
Εθνικό και ήδη έχει μπει στο στόχαστρο
αρκετών ομάδων στην Κύπρο, μεταξύ
των οποίων και η Ανόρθωση. Επίσης,
ένα ακόμα όνομα ποδοσφαιριστή που
συζητιέται έντονα στα ποδοσφαιρικά στέ-
κια είναι αυτό του Ζελάγια. Κάποιοι τον
στέλνουν στη Λεμεσό και κάποιοι στη
Λάρνακα.

Πάντως η διοίκηση της Ανόρθωσης

ενδεχομένως να έχει έσοδα από κάποια
άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή. Συγ-
κεκριμένα από τον Κωνσταντίνο Λαΐφη.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα,
η Σταντάρ Λιέγης, η ομάδα στην οποία
αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμ-
πιακό Πειραιώς, είναι πρόθυμη να προ-
χωρήσει στην αγορά του ποδοσφαιριστή.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η Ανόρθωση
θα επωφεληθεί το 10%, καθώς υπάρχει
συμφωνία με τον Ολυμπιακό Πειραιώς

ότι σε περίπτωση πώλησής του δικαιού-
ταν το ποσοστό αυτό.

Άρχισε η προπώληση
Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων,
ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με
τον Απόλλωνα από το διαδικτυακό σύ-
στημα διάθεσης anotickets.com, καθώς
και στα σημεία προπώλησης παγκύπρια.
Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί
στα €15 τα κανονικά, €10 τα μαθητικά

και €1 τα παιδικά. Εισιτήρια θα διατίθενται
και στα εκδοτήρια του Σταδίου «Αντώνης
Παπαδόπουλος», τα οποία θα ανοίξουν
μαζί με τις θύρες εισόδου στις 17:30 τη
μέρα του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κάτοχοι
εισιτηρίων διαρκείας, όπως και όσοι
προμηθευτούν εισιτήριο μέσω του ηλε-
κτρονικού συστήματος διάθεσης εισι-
τηρίων, θα επωφεληθούν έκπτωσης 15%
σε όλα τα είδη Macron.

Θέλει όσο ποτέ άλλοτε τη νίκη
Να σταματήσει το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων θέλει η Ανόρθωση με αντίπαλο τον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής Σταυρινίδης

Ακόμα πιο δυνατή θα είναι του χρόνου
η επιθετική γραμμή του Απόλλωνα,
αφού οι «κυανόλευκοι» συμφώνησαν
τόσο με τον Ζελάγια όσο και τον Χατζη-
βασίλη. Με τους δύο ποδοσφαιριστές
του Εθνικού έγιναν επαφές και οι παρά-
γοντες του Απόλλωνα απέσπασαν το
«ναι» τους για να ενισχύσουν την ομάδα
τη νέα περίοδο. Ο επίσημος Απόλλωνας
δεν πρόκειται να επιβεβαίωσει τις συμ-
φωνίες με τους δύο ποδοσφαιριστές,
αφού προέχει η ομάδα να παραμείνει
συγκεντρωμένη στον στόχο της, που
είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Γι' αυτό άλλωστε χθες, μετά που έγιναν
γνωστές οι πληροφορίες αυτές μέσω
των social media, ο Απόλλωνας σημείωσε
«Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στις
αγωνιστικές μας υποχρεώσεις! Η με-
τεγγραφολογία δεν είναι θέμα το οποίο
μας απασχολεί αυτή τη στιγμή..!». 

Στην τελική ευθεία 
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η προετοιμασία
της ομάδας μπήκε πλέον στην τελική
της ευθεία για τον αγώνα με την Ανόρ-
θωση το Σάββατο. Ο ευχάριστος πονο-
κέφαλος για τον Σωφρόνη Αυγουστή
έχει να κάνει με τη γραμμή κρούσης.
Έχει και τους τρεις επιθετικούς του ετοι-
μοπόλεμους και σε καλή κατάσταση,
και θα πρέπει να επιλέξει τον έναν εξ
αυτών. Ο Μάγκλιτσα στην επιστροφή
του την Κυριακή μετά από ένα μήνα
ήταν πάρα πολύ καλός, παρά το ότι δεν
κατάφερε να σκοράρει. Ήταν «ταύρος»,
έδωσε πολλές μάχες και έδειξε να είναι
σε καλή κατάσταση. Ο Γκίε έμεινε εκτός
λόγω ίωσης στη Λευκωσία, προέρχεται
από το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ και συνή-

θως όταν είναι καλά αποτελεί την πρώτη
επιλογή. Από την άλλη, ο Πίεχ σκόραρε
στη Λευκωσία και γενικά είναι ο επιθε-
τικός του Απόλλωνα με το καλύτερο πο-
σοστό τερμάτων ανά αγωνιστικά λεπτά.
Αν ο κ. Αυγουστή δεν αλλάξει κάτι στον
τρόπο με τον οποίο επιλέγει να παρα-
τάσσει την ομάδα του, τότε ο Κροάτης
επιθετικός έχει το προβάδισμα για να
είναι ο παίκτης που θα ηγηθεί της επι-
θετικής γραμμής της ομάδας του στη
Λάρνακα. 

Σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του
τιμωρημένου Σακέτι, οι πιθανές επιλογές
του προπονητή του Απόλλωνα είναι ο
Πελαγίας και ο Ρέινολντς. Αν επιλέξει
τον Χάμπο Κυριάκου για τη μεσαία
γραμμή, τότε ο Πελαγίας θα πάρει φανέλα
βασικού στο κέντρο της άμυνας δίπλα
από τον Βινίσιους. Αν πάλι ο τεχνικός
του Απόλλωνα επιλέξει να διατηρήσει
τον διεθνή άσο της ομάδας στην άμυνα,
τότε ο νεαρός Ρέινολντς έχει πολλές πι-
θανότητες για να παίξει δίπλα από τον

Μπεντόγια. Επίσης ενδιαφέρον έχει και
η επιλογή που θα κάνει ο Σωφρόνης
για τον Πέδρο. Λογικά θα επιστρέψει
στο αρχικό σχήμα είτε σαν δεξιός μπακ
στη θέση του Σέρτζιο είτε στο φτερό στη
θέση του Σαρδινέρο. Όλα αυτά τα ερω-
τήματα θα απαντηθούν μετά τη σημερινή
προπόνηση. 

Τις λεπτομέρειες της προπώλησης
των εισιτηρίων του αγώνα στο «Παπα-
δόπουλος» ανακοίνωσε ο Απόλλωνας.
Η λεμεσιανή ομάδα έχει 923 εισιτήρια

τα οποία αντιστοιχούν στο 10% της χω-
ρητικότητας του σταδίου «Αντώνης Πα-
παδόπουλος», αριθμός ο οποίος ΔΕΝ
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των κα-
τόχων εισιτηρίων διαρκείας της τρέχου-
σας αγωνιστικής περιόδου. Προτεραι-
ότητα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων
διαρκείας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι
να προσκομίσουν την κάρτα τους κατά
την αγορά του εισιτηρίου. Ο κάθε κάτοχος
εισιτηρίου διαρκείας θα μπορεί να εξα-
σφαλίσει ΕΝΑ και ΜΟΝΟ εισιτήριο.

Συμφώνησε με Ζελάγια και Χατζηβασίλη 
Μπορεί η προσοχή να είναι στην Ανόρθωση, όμως «τρέχει» ο προγραμματισμός 
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Ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο ο Ολυμπιακός 
Επικράτησε 0-2 της Κέρκυρας, άλμα για τη 2η θέση έκανε ο ΠΑΟΚ 

Ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση και
αυτού του πρωταθλήματος βρίσκεται ο
Ολυμπιακός, ο οποίος την 27η αγωνιστική
της Super League πέρασε νικηφόρα 2-0
από την Κέρκυρα και πλέον θέλει μια
νίκη, για να στεφθεί και φέτος πρωτα-
θλητής. Τα γκολ πέτυχαν ο Φορτούνης
στο 20’ και ο Μάριν στο 78’. Ο Τάκης Λε-
μονής δεν άλλαξε το 4-2-3-1 για τον
Ολυμπιακό, αλλά έδωσε φανέλα βασικού
ξανά στον Σεμπά (εξέτισε στο ματς με τον
Πλατανιά), διατήρησε τον Μαρίν στην εν-
δεκάδα και εμπιστεύτηκε τον Καρντόσο
για την κορυφή της επίθεσης

Άλμα για τη 2η θέση ο ΠΑΟΚ   
Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό στον ΠΑΟΚ
για να βάλει τις βάσεις για το «τρίποντο»
στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου. Με τα
γκολ των Μπίσεσβαρ (2’) και Κουλούρη
(38’) ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε ση-
μαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 και πε-
ριμένει ήττα του Πανιωνίου από τον Πα-
ναθηναϊκό (σήμερα), για να μείνει μόνος
στη 2η θέση της κατάταξης μετά από 27
αγωνιστικές.

«Πολύ σκληρός για 
να πέσει» ο Ηρακλής
Πανηγύρισε και στον δεύτερο «τελικό» ο
Ηρακλής. Μετά την Κέρκυρα, ο «Γηραιός»
επικράτησε με 1-0 και του Λεβαδειακού
στο «Καυτανζόγλειο» στο πλαίσιο της 27ης
αγωνιστικής της Super League και, πλέον,
δεν ελπίζει απλά στην παραμονή του, αλλά
με τη... φόρα που έχει πάρει δείχνει απο-
φασισμένος να μην αφήσει την ευκαιρία
που του παρουσιάζεται να πάει χαμένη.
Το «χρυσό» γκολ των «κυανόλευκων»
πέτυχε ο Χρήστος Δώνης στο 58’.

Σώθηκε ο Αστέρας, 
έμπλεξε η Λάρισα 
Σε περιπέτειες μπήκε η Λάρισα μετά την
εντός έδρας ήττα 1-4 από τον Αστέρα
Τρίπολης για την 27η αγωνιστική της
Super League. Εφιαλτικό ντεμπούτο για
τον Αντρέ Πάους, «ηρωική» επιτυχία για
τον Στάικο Βεργέτη που είδε την ομάδα
του να φτάνει στη νίκη με χατ-τρικ του
Μανιά (15’, 30’, 90+1’ πεν.) και Μάσα

(28’ πεν.). Μείωσε στο 34’ ο Ναζλίδης, ο
οποίος έχασε πέναλτι στο 38’ (απέκρουσε
ο Ντοναρούμα).

Ελπίζει η Βέροια
Όσο νικά ελπίζει η Βέροια, κι ας μην κα-
τέθεσε φάκελο για την αδειοδότηση στην
ΕΠΟ. Η «βασίλισσα του βορρά» επικρά-
τησε στην έδρα της με 3-0 του ΠΑΣ Γιάν-
νινα χάρις σε γκολ των Καπετάνου στο
20’, Σαρπόνγκ στο 36’ και Σουλέ στις κα-
θυστερήσεις, έφτασε στους 19 βαθμούς
και πήρε παράταση ζωής, παραμένοντας
πάντως ουραγός.

Έμεινε «ζωντανή»
«Ζωντανή» στο κυνήγι της ΑΕΚ και της

5ης θέσης στο πρωτάθλημα της Super
League που δίνει το δικαίωμα συμμε-
τοχής στα play off έμεινε η Ξάνθη, η
οποία επικράτησε σε αγώνα της 27ης
ημέρας στα Πηγάδια 3-0 του -αδιάφο-
ρου βαθμολογικά- Παναιτωλικού. Σκό-
ρερ των δύο πρώτων τερμάτων της νι-
κήτριας ο Τυνήσιος Γιουνές στο 3’ και
στο 38’ με πέναλτι, φθάνοντας τα 17
στη διοργάνωση, ενώ το 3ο σημείωσε
ο Βασιλακάκης στο 59’.

Τα αποτελέσματα 
και οι σκόρερ της 27ης
αγωνιστικής της Super League:
Ξάνθη-Παναιτωλικός................................................3-0

(3΄, 38΄ πεν. Γιουνές, 59΄ Βασιλα-

κάκης)

Λαρισα-Αστέρας Τρίπολης ............................1-4

(37΄ Ναζλίδης - 15΄,30΄,90΄+1 πεν.

Μανιάς, 28΄ πεν. Μάσα)  

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ ............................................................0-2

(2΄ Μπίσεσβαρ, 38΄ Κουλούρης)

Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα................................................3-0

(20΄ Καπετάνος, 36΄ Σαρπόνγκ, 93΄

Σουλέ) ......................................................................

Ηρακλής-Λεβαδειακός............................................1-0

(58΄ Δώνης) 

Κέρκυρα-Ολυμπιακός ............................................0-2

(20΄ Φορτούνης, 78΄ Μάριν)

Σήμερα

Παναθηναϊκός-Πανιώνιος ....................17:15

Πλατανιάς-ΑΕΚ............................................................19:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 60

2. ΠΑΟΚ 52

3. Πανιώνιος 51

4. Παναθηναϊκός 48

5. Ξάνθη 44

6. ΑΕΚ 43

7. Πλατανιάς 41

8. ΠΑΣ Γιάννινα 35

9. Ατρόμητος 35

10. Κέρκυρα 29

11. Παναιτωλικός 28

12. Αστέρας Τρίπολης 26

13. Λάρισα 24

14. Λεβαδειακός 22

15 . Ηρακλής 22

16. Βέροια 19

Στον τελικό που είναι προγραμματισμένος
να διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου στο «Ολύμπικο»
της Ρώμης. Μετά τους «λατσιάλι» που
πήραν πρώτοι το «εισιτήριο» για τον κα-
ταληκτικό αγώνα, ψες ήταν η σειρά της
«βέκια σινιόρα» να «σφραγίσει» το δεύτερο,
παρά την ήττα της με 2-3 στο «Σαν Πάολο»
από τη Νάπολι. Το 3-1 στο Τορίνο απο-
δείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο για την
ομάδα του ιταλικού νότου, που βρέθηκε
δύο φορές πίσω στο σκορ από τα γκολ
του Ιγκουαΐν (32’, 59’), ωστόσο, κατάφερε
όχι μόνο να ισοφαρίσει (53’ Χάμσικ, 61’
Μέρτενς), αλλά να πάρει και τη νίκη γοή-
τρου με το τέρμα του Ινσίνιε στο 67’.

Η Γιουβέντους θα παίξει στον τελικό
για 17η φορά στην ιστορία της (έφτασε τη
Ρόμα) και έχει ευκαιρία να κάνει νταμπλ
για τρίτη σερί χρονιά, ενώ έχει 11 τρόπαια.
Όσον αφορά στη Λάτσιο, έχει 6 τρόπαια
σε 8 τελικούς.

ΝΑΠΟΛΙ: Ρέινα, Ίσαϊ, Κίρικες, Κου-
λιμπαλί, Γκουλάμ, Ντιαουαρά, Ζελίνσκι
(82’ Αλάν), Χάμσικ (75’ Παβολέτι), Καγιεχόν,
Ινσίνιε, Μίλικ (61’ Μέρτενς).

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Νέτο, Ντάνι Άλβες,
Μπονούτσι, Μπενατιά, Αλέξ Σάντρο, Κεν-
τίρα, Ρινκόν (70’ Πιάνιτς), Κουαδράδο,
Στουράρο (86’ Λεμινά), Ντιμπάλα (76’
Μπαρτζάλι), Ιγκουαΐν.

Η Γιουβέντους αντίπαλος 
της Λάτσιο στον τελικό
Παρά την ήττα της με 2-3 
στο «Σαν Πάολο» από τη Νάπολι 

Μία απίστευτη ανατροπή κι ένα μεγάλο
δώρο στη Χαλ έκανε η Τότεναμ. Μέχρι
το 89΄ οι Λονδρέζοι βρίσκονταν πίσω
στο σκορ από τη Σουόνσι στην Ουαλία,
αλλά μέσα σε πέντε λεπτά πέτυχαν 3
γκολ και πήραν τη μεγάλη νίκη με 3-1.
Με το «τρίποντο» αυτό οι «πετεινοί»
παρέμειναν στο -7 από την πρωτοπόρο,
Τσέλσι, που αντέδρασε άμεσα μετά την
ήττα-σοκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από
την Κρύσταλ Πάλας. Με πρωταγωνιστή
τον Αζάρ, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε
επιβλήθηκε με 2-1 της Μάντσεστερ
Σίτι στο Λονδίνο κι έδειξε ότι δεν είναι
διατεθειμένη να «αυτοκτονήσει» προς
το τέλος της σεζόν (7... στροφές απομέ-
νουν για το φινάλε). Παράλληλα, η Τό-
τεναμ έκανε μεγάλο δώρο στη Χαλ,
που με τη νίκη της με 4-2 επί της Μίντ-
λεσμπρο πέρασε μετά από αρκετό καιρό
εκτός επικίνδυνης ζώνης.

Με συνοπτικές διαδικασίες 
η Μπαρσελόνα
Εννέα λεπτά στο πρώτο μέρος ήταν αρκετά
για την Μπαρσελόνα, για να «καθαρίσει»
με... συνοπτικές διαδικασίες το ντέρμπι
της 30ής αγωνιστικής με τη Σεβίλη (3-
0). Δύο γκολ του Μέσι κι ένα του Σού-
παρες από το 25΄ έως το 33΄ χάρισαν
στην «Μπάρτσα» την 3η σερί νίκη, σε
αντίθεση με τους Ανδαλουσιάνους που
αγνοούν το «τρίποντο» εδώ και 5 αγωνι-
στικές (τρεις ισοπαλίες, δύο ήττες).

Αποτελέσματα
Αγγλία (31η αγωνιστική)
Μπέρνλι-Στόουκ Σίτι ................................1 - 0
Λέστερ-Σάντερλαντ......................................2 - 0
Γουότφορντ-Γουέστ Μπρομ ..............2 - 0
Μάντσεστερ Γ.-Εβερτον ..........................1 - 1
Αρσεναλ-Γουέστ Χαμ................................3 - 0
Χαλ-Μίντλεσμπρο ......................................4 - 2
Σουόνσι-Τότεναμ ..........................................1 - 3
Σαουθάμπτον-Κρύσταλ Πάλας ......3 - 1
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι ........................2 - 1 
Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ ......................2 - 2

Ισπανία (30η αγωνιστική)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ ..........2 - 0
Μπέτις-Βιγιαρεάλ ........................................ 0-1 
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ..1 - 0
Μπαρτσελόνα-Σεβίλη ..............................3 - 0

Λα Κορούνια-Γρανάδα............................0 - 0
Αλαβές-Οσασούνα ......................................0 - 1
Σπόρτινγκ Χιχόν-Μάλαγα....................0 - 1

Σήμερα
Εϊμπάρ-Λας Πάλμας
Βαλένθια-Θέλτα

Γερμανία (27η αγωνιστική)
Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου .. 1-0 
Κολονία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης1-0
Βέρντερ Βρέμης-Σάλκε............................3 - 0
Ντόρτμουντ-Αμβούργο ..........................3 - 0
Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου ........1 - 0
Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ ......0 - 1
Ντάρμστατ-Λεβερκούζεν ......................0 - 2
Αουγκσμπουργκ-Ινγκολστατ .......... 2-3
Μάιντς-Λειψία..................................................2 - 3

Η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι 
Απίστευτη ανατροπή η Τότεναμ
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