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Στο Φάληρο και το "Γ. Καραϊσκάκης" η Εθνική μας με νίκη απέναντι στο Γιβραλτάρ
θα είναι στην κλήρωση των μπαράζ για τα τελικά του Μουντιάλ. Ένα ενδιαφέρον
ματς στην ευρωπαϊκή ζώνη, ενώ στη Λατινική Αμερική επικρατέι ένας χαμός!

Ολοκληρώνονται την Τρίτη οι όμιλοι των προκριματικών για το Μουντιάλ 2018. Σε Ευρώπη
και Νότιο Αμερική, θα έχουμε τα τελευταία ματς (προ μπαράζ). Η Ελλάδα μετά τα "δώρα"
από Βέλγιο και Σλοβενία, απλά χρειάζεται να κάνει το ...αυτονόητο και να κερδίσει το
Γιβραλτάρ. Στη Νότιο Αμερική έχουμε τα "του Μέσσι" αφού η πιθανότητα να μην είναι η
Αργεντινή και ο σούπερ-σταρ της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι αρκετά
κοντά!

Ξέρεις ποιες είναι οι Νόμιμες Εταιρείες Στοιχήματος στην Ελλάδα;

Η τύχη χαμογέλασε τις προηγούμενες δυο μέρες στην Εθνική ομάδα και πλέον, φτάνει στο
τελευταίο παιχνίδι της προκριματικής φάσης για να γιορτάσει την πρόκριση της στα
μπαράζ! Η ομάδα του Μίκαελ Σκίμπε, υποδέχετια το αδύναμο Γιβραλτάρ στο "Γ.
Καραϊσκάκης" με σκοπό να κάνει το ...καθήκον της, να κερδίσει και να είναι στην κλήρωση
των "οκτώ καλύτερων δέυτερων" για τέσσερα εισιτήρια προς Ρωσία. Πρώτα το Βέλγιο που
κέρδισε μέσα στη Βοσνία και μετά η Σλοβενία που δεν έχασε από τη Σκωτία, έδωσαν στην
εθνική μας την είσοδό της στα μπαράζ.

Την ίδια ώρα, θα έχουμε ακόμα οκτώ παιχνίδια. Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας (κι
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ίσως το μοναδικό), μακράν του δεύτερου, είναι το Πορτογαλία - Ελβετία. Η πρωταθλήτρια
Ευρώπης χρειάζεται νίκη και μόνο νίκη απέναντι στους Ελβετούς για να κατακτήσει την
πρώτη θέση και να πάει απευθείας στη Ρωσία. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να περάσει κι
αυτή από μπαράζ. Στον πρώτο όμιλο, του Ολλανδία - Σουηδία θα είχε ενδιαφέρο, αν οι
Σουηδοί δεν έβαζαν οκτώ γκολ στο Λουξεμβούργο. Πλέον η διαφορά γκολ των δυο ομάδων
είναι +19 για τους Σουηδούς και +7 για τους Ολλανδούς, οπότε πρέπει να κερδίσουν με 7-0
για να προκριθούν. Καληνύχτα δηλαδή.

Στη Νότιο Αμερική έχουμε κι εκεί το φινάλε της προκριματικής φάσης. Η μοναδική ομάδα
που έχει προκριθεί μαθηματικά είναι η Βραζιλία. Η Ουρουγουάη από κει και πέρα, είναι
δεύτερη και παίζει στην έδρα της με τη Βολιβία. Χρειάζεται ένα βαθμό για να περάσει και
μαθηματικά. Όλο το ζήτημα είναι τι θα γίνει με την Αργεντινή. Η παρέα του Μέσι είναι 6η
αυτή τη στιγμή (ισοβαθμεί με το Περού στους 25 βαθμούς) και πάει στην έδρα του
Εκουαδόρ. Χρειάζεται μόνο νίκη για να βρεθεί τουλάχιστον στην 5η θέση που οδηγεί στα
μπαράζ με τη Νέα Ζηλανδία. Δεν το συζητάμε τι πατατράκ θ' ακολουθήσει αν η "σελέστε"
δεν προκριθεί στα τελικά και ο Μέσι βρεθεί εκτός Μουντιάλ! Η Κολομβία παίζει με το Περού
κι ο χαμένος, εφόσον υπάρξει, θα είναι λογικά εκτός συνέχειας (αν και η Αργεντινή κερδίσει
στο παιχνίδι της). Πραγματικός τελικός. Τέλος, η Χιλή πάει στη Βραζιλία. Στην πρωτοπόρο
και βαθμολογικά αδιάφορη Βραζιλία. Η Χιλή "καίγεται" για τουλάχιστον ένα βαθμό. Να
"ξενοιάσει". Σε περίπτωση ήττας ίσως έχει θέμα (με Χ στο Περού - Κολομβία και νίκη της
Αργεντινής) και θα μετράμε γκολ (οριακές διαφορές ως τώρα σε όλους).

Όπως καταλαβαίνουμε, ειδικά στη Νότιο Αμερική αναμένεται μια "καυτή" βραδιά. Στην
Ευρώπη θα έχουμε το βλέμμα μας - ελέω Ελλάδας - αλλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
θα είναι η "χάρη".
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