Προτάσεις στοίχημα με γκολ και πάλι
Προτάσεις στοίχημα με γκολ και πάλι
Καλημέρα σας, καλύτερο είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα σήμερα και είμαι
αισιόδοξος ότι θα έχουμε μία καλή ημέρα στις προτάσεις στοίχημα. Όπως
ανέφερα και χτες, αυτές οι αγωνιστικές είναι περίεργες, λόγω των
Ευρωπαϊκών διοργανώσεων και απαιτείται προσοχή και υπομονή. Στην
κατηγορία αναλύσεις στοιχημάτων υπάρχουν αναλύσεις για τα παιχνίδια
ΠΑΟΚ – Βέροια και το ντέρμπι του ΟΑΚΑ ΑΕΚ – Ολυμπιακός, πάμε να τα
δούμε παρακάτω, καλή επιτυχία σε ότι και να επιλέξετε.
Μικρό σκορ στην Νέα Σμύρνη
Νωρίς το μεσημέρι, στην Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί τον Ηρακλή
που καίγεται για βαθμούς για να ξεφύγει από τις επικίνδυνες θέσεις. Ο
Πανιώνιος ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό στους 38 βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής
είναι στην προτελευταία θέση με 14 βαθμούς και κάνει αγώνα να ανέβει
βαθμολογικά.
Ο Πανιώνιος συνολικά στο πρωτάθλημα 15 στα 20 under 2,5 και 7 στα 9
under 2,5 εντός έδρας, μάλιστα έχει 7 στα 8 under 2,5 στα πρόσφατα ματς. Ο
Ηρακλής έχει 11 στα 20 under 2,5 και 5 στα 8 under 25 στα τελευταία ματς.
Προτάσεις στοίχημα: Αναμένω πολύ κλειστό παιχνίδι με λίγα γκολ, η απουσία
του Μασούντ θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ανάπτυξη του Πανιωνίου, το
under 2,5 είναι σε απόδοση 1,60 στις εταιρειες στοιχηματων
Πανιώνιος – Ηρακλής @@ under 2,5 σε απόδοση 1,60
Γκολ εκατέρωθεν με αξία στο Αγρίνιο
Στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Πλατανιά, με τις δύο ομάδες να
είναι κοντά στον βαθμολογικό πίνακα περίπου στην μέση αυτού. Ο
γηπεδούχος απέχει οχτώ βαθμούς από την γραμμή του υποβιβασμού και 15
βαθμούς ο Πλατανιάς, δύσκολα θα έχουν θέμα οι δύο ομάδες να παραμείνουν
στην κατηγορία.
Ο Παναιτωλικός έχει μοιρασμένα αποτελέσματα στο σύνολο γκολ, ενώ ο
Πλατανιάς στα τελευταία ματς αγωνίζεται ανοικτά και προέρχεται από τρία
συνεχόμενα γκολ γκολ και έξι στα επτά τελευταία ματς.
Προτάσεις στοίχημα: Αναμένω ανοικτό και ελεύθερο ματς από τις δύο ομάδες,
το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες μας προσφέρεται σε απόδοση 2,20 στις
εταιρειες στοιχηματων, απόδοση που έχει μεγάλη αξία και μπορεί να κάποιο
δελτίο στοιχήματος μας.

Παναιτωλικός – Πλατανιάς @@ γκολ γκολ σε απόδοση 2,20
Γκολ γκολ στο Βαλένθια – Μπιλμπάο
Για την Πριμέρα Ντιβιζίον θα γίνει η αναμέτρηση Βαλένθια – Μπιλμπάο, η
γηπεδούχος έχει στόχο να ξεφύγει και άλλο πάνω από τις επικίνδυνες θέσεις,
ενώ η Μπιλμπάο να φτάσει στις θέσεις που οδηγούν στις επόμενες
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η Βαλένθια συνολικά στο πρωτάθλημα έχει 15 στα 21 over 2,5 και 16 στα 21
γκολ γκολ, ενώ η Μπιλμπάο έχει 14 στα 22 over 2,5 και 14 στα 22 γκολ γκολ.
Προτάσεις στοίχημα: Οι δύο ομάδες σκοράρουν και δέχονται εύκολα το γκολ,
θα προτείνω το γκολ γκολ σε απόδοση 1,73 στις εταιρειες στοιχηματων
Βαλένθια – Μπιλμπάο @@ γκολ γκολ σε απόδοση 1,72
Πολλά γκολ στην Ρώμη
Για την Σεριε Α η Ρόμα θα υποδεχτεί την Τορίνο, με τις δύο ομάδες να
απολαμβάνουν το παιχνίδι και πολύ συχνά να κάνουν μεγάλα σκορ.
Η Ρόμα είναι εξαιρετική στην έδρα της με το απόλυτο των νικών με εξαιρετική
επιθετική γραμμή. Η γηπεδούχος έχει 15 στα 25 over 2,5 και 11 στα 24 γκολ
γκολ, ενώ η Τορίνο έχει 15 στα 24 over 2,5 και 17 στα 24 γκολ γκολ στο
πρωτάθλημα.
Προτάσεις στοίχημα: Αναμένω ανοικτό παιχνίδι λόγω του τρόπου παιχνιδιού
των δύο ομάδων, το over 2,5 μας προσφέρεται σε απόδοση 1,50 στις
εταιρειες στοιχηματων, όποιος θέλει να ρισκάρει ο συνδυασμός γκολ γκολ και
over 2,5 μας δίνεται σε απόδοση 1,90 στην ίδια στοιχηματική εταιρία.
Ρόμα – Τορίνο @@ over 2,5 σε απόδοση 1,50
Εύκολη αποστολή στην Τούμπα ΠΑΟΚ – Βέροια στην Σούπερ Λιγκ
Στην Τούμπα θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Βέροια που είναι
σημαντική και για τις δύο ομάδες, διότι δεν έχουν άλλα περιθώρια για νέες
βαθμολογικές απώλειες.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 36 βαθμούς, με νίκη σήμερα θα
προσπεράσει πάλι τον Παναθηναϊκό και ίσως τον Πανιώνιο, ο συνολικός
απολογισμός του είναι 12-3-5 και γκολ 29 υπέρ και 13 κατά. Την
προηγούμενη αγωνιστική δοκιμάστηκε πάλι στην Ξάνθη, όπου έμεινε στην
λευκή ισοπαλία, παίζοντας με αλλαγές στην αρχική του σύνθεση λόγω του
Γιουρόπα Λιγκ. Την Πέμπτη υποδέχτηκε την Σάλκε, πραγματοποίησε μία
κακή εμφάνιση, χωρίς φρεσκάδα και πάθος και ηττήθηκε με 0-3, έχοντας
ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης μετά από αυτό το σκορ. Φάνηκε η διαφορά
ποιότητας των δύο ομάδων και γενικότερα όλου του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με εξαίρεση το ματς της Πέμπτης, ήταν πολύ καλός στα πρόσφατα ματς, για
αυτό το λόγο είχε 13 νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια, έχοντας σκοράρει 36
γκολ και δεχτεί μόλις πέντε τέρματα. Στην Τούμπα είναι δυνατός έχοντας έξι
νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες με γκολ 16-8. Συνολικά στο πρωτάθλημα
έχει 15 στα 20 no goal και 6 στα 9 no goal εντός έδρας. Την επόμενη Πέμπτη
αγωνίζεται στην Γερμανία με την Σάλκε. Οι Μαρίν Λέοβατς και Γιάννης
Μυστακίδης είναι τιμωρημένοι, ο Χοσέ Κάνιας βρίσκεται σε φάση
αποθεραπείας, ενώ ο Χοσέ Άνχελ Κρέσπο προτιμήθηκε να μείνει προληπτικά
εκτός αποστολής λόγω αιματώματος στο μηρό από χτύπημα που δέχτηκε στο
ματς με τη Σάλκε.
Η Βέροια έχει βρεθεί στην τελευταία θέση με 13 βαθμούς, αν δεν αρχίσει να
παίρνει αποτελέσματα, δεν θα συνεχίσει στην πρώτη κατηγορία, ο συνολικός
απολογισμός της είναι 2-7-11 και γκολ 11 υπέρ και 35 κατά. Την
προηγούμενη αγωνιστική υποδέχτηκε τον Πανιώνιο και μετά από ένα μέτριο
παιχνίδι, έχασε με 0-1, χωρίς να δείξει τίποτα το ιδιαίτερο στον αγωνιστικό
χώρο.
Προέρχεται από τέσσερις νίκες και έξι ματς χωρίς νίκη, μακριά από την Βέροια
έχε μόνο μία νίκη, δύο ισοπαλίες και έξι ήττες με γκολ 5 υπέρ και 21 κατά.
Διαθέτει την χειρότερη επίθεση με 11 γκολ ενεργητικό και την χειρότερη άμυνα
με 35 γκολ παθητικό. Συνολικά έχει 14 στα 20 under 2,5 και 12 στα 20 no
goal. Στον πάγκο σήμερα θα έχει νέο κόουτς τον Ράτκο Ντόστανιτς, ο οποίος
δεν θα έχει διαθέσιμο τον βασικό αμυντικό Καλί.
Προγνωστικά στοιχήματος ΠΑΟΚ – Βέροια: Υπάρχει διαφορά ποιότητας στις
δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ θα έχι ένα εύκολο απόγευμα, ο άσσος σε συνδυασμό με
το over 2,5 μας προσφέρεται σε απόδοση 1,45 στις εταιρειες στοιχηματων
Ντέρμπι στο ΟΑΚΑ ΑΕΚ – Ολυμπιακός στην Σούπερ Λιγκ
Στο ΟΑΚΑ θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Σούπερ Λιγκ ΑΕΚ
– Ολυμπιακός, σε ένα γεμάτο γήπεδο και ενδιάμεσα Ευρωπαϊκών παιχνιδιών
για τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό.
Η ΑΕΚ μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα, έπεσε στην έβδομη θέση με 30
βαθμούς, με νίκη σήμερα θα πιάσει στην πέμπτη θέση την Ξάνθη, ο
συνολικός απολογισμός της είναι 7-9-4 και γκολ 33 υπέρ και 18 κατά. Την
προηγούμενη αγωνιστική αντιμετώπισε στο Καυτατζόγλειο τον Ηρακλή, σε
ένα ματς με ανατροπές και κατά διαστήματα ωραίο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ
προηγήθηκε με 0-1, ο Ηρακλής όμως εκμεταλλεύτηκε τις αμυντικές αδυναμίες
της αντιπάλου τους, ανέτρεψε το σκορ σε 2-1, το τελικό 2-2 το έκανε ο
Χριστοδουλόπουλος, δεκαπέντε λεπτά πριν την λήξη του ματς.
Προέρχεται από τέσσερα ματς χωρίς ήττα, αλλά με δύο νίκες και δύο
ισοπαλίες, στα οχτώ πιο πρόσφατα ματς έχει μόλις δύο νίκες. Στο ΟΑΚΑ είναι
αήττητη με πέντε νίκες και πέντε ισοπαλίες, έχοντας σκοράρει 22 φορές και
δεχτεί μόλις τέρματα. Με τον Μανόλο Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία είναι
βελτιωμένη, αλλά ακόμη δεν έχει σταθερότητα και ένα σερί νικών. Δεν είναι

διαθέσιμοι σήμερα τα δύο δεξιά μπακ, ο Μπάκακης λόγω τιμωρίας από την
αποβολή του προηγούμενο ματς και ο Γκάλο λόγω τραυματισμού. Εκτός
αποστολής έμειναν πάλι οι Ούγκο Αλμέιδα και ο Τσιγκρίνσκι.
Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με απολογισμό
16-3-1 και γκολ 43 υπέρ και 9 κατά, έχοντας με διαφορά την καλύτερη
επίθεση και την καλύτερη αμυντική γραμμή στην κατηγορία. Την
προηγούμενη αγωνιστική υποδέχτηκε την αδύναμη Λάρισα, κάνοντας μία
εύκολη νίκη, αφού ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο είχε σκοράρει δύο φορές. Την
Πέμπτη υποδέχτηκε την Τούρκικη Οσμανλισπορ, όπου έμεινε στην λευκή
ισοπαλία και την άλλη εβδομάδα θα πάει στην Τουρκία για να πάρει την
πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Παρότι δεν έκανε καλή εμφάνιση,
απειλήθηκε ελάχιστα, γενικότερα σε αυτό το ματς οι φάσεις μπροστά στις δύο
εστίες ήταν λίγες.
Προέρχεται από τέσσερις νίκες, μετά τις δύο ισοπαλίες που είχε, έχει μόλις μία
ήττα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Εκτός έδρας έχει έξι νίκες, δύο ισοπαλίες
και μία ήττα με γκολ 13 υπέρ και 5 κατά. Συνολικά στο πρωτάθλημα έχει 13
στα 20 no goal και 6 στα 9 no goal μακριά από την έδρα του. Η βαθμολογική
διαφορά είναι μεγάλη και είναι λογικό το μυαλό του να είναι και στο ματς της
ερχόμενης Πέμπτης.
Τραυματίας είναι ο Καπίνο με το Λεάλι να παίρνει τη θέση του κάτω από τα
δοκάρια, ενώ εκτός αποστολής είναι οι Μάριν, Τσόρι, Καμπιάσο, Νικολάου και
Ανσαριφάρντ. Επιστρέφει στην αποστολή μετά από καιρό ο αμυντικός Ντα
Κόστα.
Προγνωστικά ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Η διαφορά στην βαθμολογία είναι μεγάλη,
όμως κάθε τέτοιο παιχνίδι έχει μέσα του το γόητρο και επιπλέον κίνητρα για
την νίκη. Σήμερα αναμένω πολύ κλειστό παιχνίδι με λίγα γκολ, θα έχει πολλές
σκοπιμότητες και είναι πιθανό ο νικητής να κριθεί στις λεπτομέρειες, το under
2,5 μας δίνεται σε απόδοση 1,53 στις εταιρειες στοιχηματων, ο οποίος
προσφέρει την αναμέτρηση με 0% γκανιότα και πολλά ειδικά στοιχήματα και
προσφορές.

