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Ο Ολυμπιακός πάει στη Λισαβόνα για να διεκδικήσει όσες πιθανότητες του
αναλογούν για την κατάκτηση της 3ης θέσης του ομίλου. Ωραία παιχνίδια σε Τορίνο
και Μαδρίτη.

Τετάρτη και ο Ολυμπιακός παίζει το "τελευταίο του χαρτί" για πρόκριση στο Γιουρόπα Λιγκ
μέσω της τρίτης θέσης του ομίλου. Μόνο εύκολο δεν είναι το παιχνίδι στη Λισαβόνα, όμως
δεν υπάρχει (πλέον) κι άλλη οδός. Ντερμπάρες με έπαθλο είτε την πρώτη θέση (Τορίνο),
είτε την πρόκριση (Μαδρίτη).

Για δες μια μεγάλη ποικιλία από Προγνωστικά Στοιχήματος !

Αρχίζουμε την περιήγησή μας από τη Λισαβόνα φυσικά. Εκεί όπου ο πρωταθλητής Ελλάδος,
Ολυμπιακός, θα προσπαθήσει να πετύχει ένα "μικρό θαύμα" απέναντι στην Σπόρτινγκ
Λισαβόνας. Το έπαθλο είναι ισχυρό. Η τρίτη θέση που οδηγεί στο Γιουρόπα Λιγκ, σε
συνέχεια δηλαδή της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας για φέτος. Απ' όσα είδαμε στο
πρώτο ματς, η Σπόρτινγκ είναι μια πολύ καλή ομάδα που έχει τρομερά στοιχεία στο
παιχνίδι της. Δεν είναι τυχαία τ' αποτελέσματα που παίρνει. Στο πρώτο παιχνίδι όλοι
θυμόμαστε το εφιαλτικό μισάωρο στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Ο Λεμονής πάντως
δείχνει να παίζει πολύ προσεκτικά τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας του.

Δυο πολύ δυνατά παιχνίδια έχει η Τετάρτη όπως είπαμε. Το ένα γίνεται στο Τορίνο. Εκεί
όπου η Γιουβέντους υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Μια Γιουβέντους που χρειάζεται τη νίκη
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για να ελπίζει στην πρώτη θέση του ομίλου. Μόνο με νίκη θα έχει πιθανότητες, αν και τώρα
είναι λίγες, αφού στο πρώτο ματς έχασε με 3-0. Η Μπαρτσελόνα του Βαλβέρδε ξέρει να
διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια κι επιτέλους είδε τον Σουάρες να σκοράρει, ελπίζοντς πως η
άνοδος της απόδοσής του, θα είναι "μόνιμη".

Το άλλο πολύ δυνατό παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Ρόμα. Η Ατλέτικο
έχει πάει πολύ άσχημα φέτος, αφού σε τέσσερα παιχνίδια δεν έχει νίκη. Παρόλα αυτά έχει
ελπίδες πρόκρισης. Αν κερδίσει τη Ρομα, μπορεί να ελπίζει. Οι Ρωμαίοι είναι πρώτοι μετά
τη νίκη επί της Τσέλσι, όμως πρέπει να μη χάσουν στη Μαδρίτη για να έχουν ελπίδες να
διατηρηθούν στην πρώτη θέση.

Ενδιαφέρον παιχνίδια έχουμε για τον πρώτο όμιλο. Εκεί όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
έχει "καπαρώσει" την πρώτη θέση και περιμένει να δει πως θα εξελιχθούν οι υπόλοιπες
εκκρεμότητες. Η Βασιλεία υποδέχεται την ομάδα του Μουρίνιο και θέλει οπωσδήποτε
βαθμούς για να μπορέσει να μείνει στο "κόλπο' της πρόκρισης. Στο άλλο ματς του ομίλου, η
ΤΣΣΚΑ φιλοξενεί (στις 19:00) την απογοητευτική Μπενφίκα. Οι Ρώσοι ισοβαθμούν με τους
Ελβετούς στους 6 βαθμούς, ενώ οι Πορτογάλοι δεν έχουν "σπάσει το ρόδι" ακόμα.

Στον δεύτερο όμιλο, Παρί και Μπάγερν συνεχίζουν το "μαραθώνιό" τους. Οι Γάλλοι
υποδέχονται τη Σέλτικ και οι Βαυαροί ταξιδεύουν στις Βρυξέλλες για να παίξουν με την
Άντερλεχτ. Τελευταία αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους (και Σέλτικ - Άντερλεχτ το ίδιο),
οπότε θα ξεκαθαρίσουν όλες οι βαθμολογικές εκκρεμότητες του ομίλου.

Τέλος, στις 19:00, η Καραμπάκ υποδέχεται την Τσέλσι. Ένα ματς το οποίο το θέλουν και οι
δυο! Οι μεν φιλοξενούμενοι για να προσπεράσουν τη Ρόμα και να περιμένουν στραβοπάτημά
της στη Μαδρίτη για να μείνουν στην πρώτη θέση, οι δε Αζέροι για να έχουν ελπίδες για την
τρίτη θέση, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
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