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Φενέρμπαχτσε εναντίον Τράμπζονσπορ σήμερα και η παράδοσή τους έχει τα εξής δύο
εντυπωσιακά. Πρώτον, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης η Φενέρ έχει να νικήσει τους
«μπορντομαβιλέρ» από το 3-0 του Δεκεμβρίου 2016 στην Τραπεζούντα, έκτοτε 4-5-0 για
την Τράμπζονσπορ. Και, δεύτερον, η Τράμπζον έχει να νικήσει, για το πρωτάθλημα, στο
«Σουκρού Σαράτσογλου» από τον… Αύγουστο του 1997! Εκτοτε 11-11-0 για τη Φενέρ αλλά
με επτά ισοπαλίες στα τελευταία οκτώ.

Η αντιπαλότητα για τους δύο (γνωστούς και από το στοίχημα προγνωστικά ) συλλόγους
χτύπησε… κόκκινο το 2010-11, σεζόν που ισοβάθμησαν στην στην κορυφή και ο τίτλος
κρίθηκε, στη διαφορά τερμάτων και υπέρ της Φενέρ. Ωστόσο λίγες εβδομάδες αργότερα και
με τη δικαστική έρευνα στην Τουρκία να φουντώνει, η UEFA την απέκλεισε άρον άρον από
την Ευρώπη, την αντικατέστησε στο Champions League με την Τράμπζον. Λίγο καιρό
αργότερα, Τούρκοι εισαγγελείς αποφάνθηκαν για το (μεγαλύτερο, ποδοσφαιρικό στην
ιστορία της χώρας) σκάνδαλο, οδηγώντας δεκάδες παράγοντες, παίκτες, διαιτητές,
προέδρους (Αζίζ Γιλντιρίμ, προεξάρχοντος) σε δίκη ενώ η SuperLig (μετά από απόφαση
Ερντογάν) άλλαξε τον νόμο ώστε, σε περίπτωση που αποδειχθεί χειραγώγηση αγώνων, να
μην τιμωρείται η ομάδα αλλά μόνο τα πρόσωπα! Εντέλει, λίγοι κρίθηκαν ένοχοι, ίσα ίσα για
τα μάτια του κόσμου και όχι τα μεγάλα κεφάλια…

Δράση και στα καθ’ ημάς: σε άλλα δωρεάν προγνωστικά στοιχήματος , ξεχωρίζει το
ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ. Ο οποίος ΠΑΣ ψάχνει την πρώτη του νίκη στην έδρα του για τη Super
League από τις 9 Φεβρουαρίου 2019, όταν είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό (1-0 η), έκτοτε
0-3-2, ματς στα οποία μάλιστα δεν σκόραρε. Στα της παράδοσης, η «Ενωση» είναι αήττητη
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στα τελευταία οκτώ (5-3-0), σερί που κρατά από τις 8 Απριλίου 2013 και το 2-0 στους
«Ζωσιμάδες» και σε ματς που συνέβαλλε στο να μετάσχει ο ΠΑΣ στα play offs ενώ η ΑΕΚ
όδευε προς τον υποβιβασμό. Συνολικά, με γηπεδούχο τον ΠΑΣ, είναι 7-10-5, με τρία διπλά
στα τελευταία επτά.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο και τα προγνωστικά του Νίκου Μποζιονέλου στο
Foxbet.gr
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