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Η
βραδιά στα βραβεία του ΠΣΑΠ 
έκλεισε με την ανάδειξη της κα-
λύτερης ενδεκάδας για τη σεζόν 
2019-20 στην Super League 

Interwetten. Αυτή πλαισιώθηκε από έξι 
ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που σά-
ρωσε στα βραβεία και υπήρξαν πέντε ακό-
μη παίκτες από διαφορετικές ομάδες. Και 
συγκεκριμένα από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, 
ΑΕΚ, Ατρόμητο και Άρη.
Η ενδεκάδα σε σύστημα 4-2-3-1 αποτε-
λούνταν από τους: Σα, Ελαμπντελαουί, 

εβδομάδες, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο 
και το Σούπερ Καπ Γερμανίας, προσθέτο-
ντας βεβαίως το Champions League και το 
ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.
Με τη νίκη επί της (σκληροτράχηλης) 
μεξικανικής παρέας του Αντρέ – Πιέρ 
Ζινιάκ, οι Βαυαροί έκαναν το «6 στα 6», 
επιτυγχάνοντας ένα ιστορικό «πάρτα 
όλα», για το οποίο καυχιέται μόλις άλλη 
μια ομάδα στην ιστορία, ενώ υπήρξαν και 
δύο που, για διαφορετικούς λόγους, το 
άγγιξαν αλλά δεν το πέτυχαν.

Η Μπάρτσα – όνειρο του Γκουαρδιόλα
Προτού... προσγειωθεί στο Μόναχο για 
να εργαστεί για μια (πετυχημένη, βάσει 
τίτλων και μπάλας, τουλάχιστον εντός 
συνόρων) τριετία στη Μπάγερν, ο Πεπ 
Γκουαρδιόλα είχε κάνει το πρώτο αρι-

Ρισβάνης, Σεμέδο, Τσιμίκας, Κουρμπέ-
λης, Μίσιτς, Βαλμπουενά, Φετφατζίδης, 
Λιβάγια, Ελ Αραμπί.
Ο Σα κάτω από τα γκολπόστ, ο Ελα-
μπντελαουί στο δεξί άκρο της άμυνας 
και ο Τσιμίκας στο αριστερό με τους 
Ρισβάνη - Σεμέδο να είναι οι δύο στό-
περ. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι 
Κουρμπέλης, Μίσιτς και μπροστά τους οι 
Βαλμπουενά, Φετφατζίδης και Λιβάγια 
με τον Ελ Αραμπί να είναι στην κορυφή 
της επίθεσης. 

στούργημά του ως προπονητής στην ομά-
δα της καρδιάς του.
Παρ’ ότι η Μπαρτσελόνα του 2011 είχε 
ακόμα καλύτερους αυτοματισμούς σε σχέ-
ση με αυτή του 2009, η τελευταία ήταν 
αυτή που σάρωσε τα πάντα στο διάβα της 
για την σεζόν 20080-09. Στο δεύτερο 
μισό της συγκεκριμένης περιόδου, στην 
πρώτη σεζόν του Καταλανού στον πάγκο 
της, η παρέα του Λιονέλ Μέσι κατέκτησε 
Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ισπανίας, αλλά 

Σ
ε ένα πολύ εκλεκτό κλαμπ, το 
οποίο επί της ουσίας περιλαμβά-
νει μόλις δύο ομάδες, μπήκε πλέ-
ον η Μπάγερν Μονάχου. Μετά τη 

νίκη της επί της Τίγκρες στον τελικό του 
Μουντιάλ Συλλόγων, η ομάδα του Χάνζι 
Φλικ έκανε το απόλυτο στους τίτλους που 
διεκδίκησε και ανήκουν, επί της ουσίας, 
στην σεζόν 2019-2020.
Το καλοκαίρι, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμ-
βρίου, η ασταμάτητη παρέα του Ρόμπερτ 
Λεβαντόφσκι κατέκτησε, μέσα σε λίγες 

Η ενδεκάδα  
σε σύστημα 
4-2-3-1
Σα,  
Ελαμπντελα-
ουί, Ρισβάνης, 
Σεμέδο, Τσιμί-
κας, Κουρμπέ-
λης, Μίσιτς, 
Βαλμπουενά, 
Φετφατζίδης, 
Λιβάγια,  
Ελ Αραμπί

Μπάρτσα 
και Μπάγερν 
έχουν ως 
κοινό ότι 
έχουν κάνει 
δύο φορές 
το τρεμπλ

Ο ΠΣΑΠ ανακήρυξε 
και την καλύτερη εν-
δεκάδα για τη σεζόν 
2019-20 με έξι παί-
κτες του Ολυμπιακού 
σε αυτή και πλαισι-
ωμένη από πέντε 
ποδοσφαιριστές από 
πέντε διαφορετικές 
ομάδες. 

Με την κατάκτηση του Μουντιάλ 
Συλλόγων, η Μπάγερν Μονάχου 
έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα 
στην ιστορία που κάνει το «6 
στα 6» στους τίτλους μιας σεζόν, 
μετά την Μπαρτσελόνα το 2009. 
Η Ίντερ που άγγιξε το απόλυτο 
και ο αδικημένος Άγιαξ. 

Super League 
Interwetten:  
Η καλύτερη ενδεκάδα 
της σεζόν 2019-20

Η Μπάγερν Μονάχου 
μπήκε στο κλαμπ 
του «πάρτα όλα»


