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Τετάρτη με πρόγραμμα εμβόλιμης αγωνιστικής και κύπελλα σε όλη την Ευρώπη.
Παιχνίδια για τους "μεγάλους" της Σουπερλιγκ σε έδρες ομάδων Β' Εθνικής.

Ένα γεμάτο πρόγραμμα μας περιμένει την Τετάρτη. Στο ίδιο μοτίβο με την Τρίτη, με
εμβόλιμη αγωνιστική σε Αγγλία και Γαλλία και κύπελλα σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, αλλά
με αισθητά περισσότερους αγώνες σε όλες αυτές τις διοργανώσεις. Σε αντίθεση πάντως με
την Τρίτη, σήμερα έχουμε εκτός από περισσότερους αγώνες και σχεδόν όλες τις "μεγάλες"
ομάδες εν δράση!

Δες τι γίνεται με τις Νόμιμες Εταιρείες Στοιχήματος στην Κύπρο .

Ας αρχίσουμε με τα πρωταθλήματα. Στην Πρέμιερ Λιγκ, έχουμε έξι αγώνες. Η πρωτοπόρος
Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Σαουθάμπτον με σκοπό να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.
Μετράει 11 νίκες στο πρωτάθλημα και 18 σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει ήδη πάρει μια
διαφορά από τη Γιουνάιτεντ (8 βαθμοί) και θέλει να την διατηρήσει αν όχι να τη μεγαλώσει).
Η Τσέλσι υποδέχεται τη Σουόνσι. Ματς που θεωρητικά κερδίζουν οι "μπλε". Η Άρσεναλ μετά
την αγχωτική νίκη επί της Μπέρνλι υποδέχονται τη Χάντερσφιλντ κι εύχονται να έχουν ένα
πιο "ήσυχο" βράδυ σε σχέση με το τελευταίο τους ματς. Η Λίβερπουλ έχει δύσκολο παιχνίδι.
Πάει στην έδρα της Στόουκ. Είναι πλέον πασίγνωστη η φράση "Μπορεί να το κάνει σε μια
κρύα, βροχερή βραδιά στο Στόουκ;" που λέγεται για να τονίσει την δυσκολία της Πρέμιερ. Ε
αυτό ακριβώς καλείται να κάνει η ομάδα του Κλοπ που θέλει να εκμεταλλευτεί τυχόν
γκέλες των ομάδων που προπορεύονται. Το πιο αμφίρροπο ματς είναι αυτό ανάμεσα στην
παραπαίουσα Έβερτον και τη Γουέστ Χαμ. Κακή σεζόν και για τις δυο, ψάχνουν αφορμή για
"restart". Το άλλο ματς της ημέρας, είναι αυτό ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και την Μπέρνλι.
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Στη Γαλλία έχουμε επίσης ένα μακροσκελές πρόγραμμα επτά αναμετρήσεων. Η
πρωτοπόρος Παρί μετά το "διπλό" στο Πριγκηπάτο, υποδέχεται την Τρουά. Ευκαιρία για τη
φοβερή τριάδα Νεϊμάρ - Καβάνι - Μ'Μπαπέ να δώσουν ακόμα ένα σόου; Πιθανότατα. Η
Μονακό πάει στην έδρα της Ναντ, στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής (Ρανιέρι
εναντίον Μονακό). Η τρομερή Λυών φιλοξενεί τη Λιλ που ψάχνει τι θα κάνει στη
μετά-Μπιέλσα εποχή. Η Ανζέ που φέτος δείχνει ότι θα έχει θέμα με την παραμονή,
φιλοξενεί τη Ρεν που έρχεται απο μεγάλη νίκη. Η Γκινγκάμπ υποδέχεται την
σκληροτράχηλη Μονπελιέ. Η Μαρσέιγ προσπαθώντας να βρει ρυθμό και συνεχόμενες νίκες
πάει στην έδρα της παραπαίουσας Μετς και τέλος, η Τουλούζ του Ντυπρά φιλοξενεί τη Νις
που την Κυριακή έφαγε 5 γκολ από τη Λυών στην έδρα της και ψάχνει αντίδραση!

Αυτά με τα πρωταθλήματα. Πάμε στα κύπελλα. Αρχίζουμε με την Ελλάδα. Τρεις μεγάλοι
παίζουν σήμερα. Με ισοπαλία (τουλάχιστον) βγαίνουν πρώτοι και οι τρεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει
με τον Αιγινακό. Ο Ολυμπιακός παίζει στα Χανιά. Ο Παναθηναϊκός πάει στην Πάτρα να
παίξει με την Παναχαϊκή. Τα υπόλοιπα ματς είναι Αχαρναϊκός - Αστέρας Τρίπολης, Τρίκαλα
- Κέρκυρα, Αναγέννηση Καρδίτσας - ΑΕΛ.

Στην Ισπανία, τυπικά έχουμε έξι ματς για το Κόπα Ντελ Ρέι. Τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν
έχουμε σχεδόν κανένα. Μπαρτσελόνα (με Μούρθια), Σεβίλλη (με Καρταγένα), Σοσιεδάδ (με
Λέιδα) και Λας Πάλμας (με Λα Κορούνια) έχουν πάρει ισχυρότατο προβάδισμα από το
πρώτο παιχνίδι. Στ' άλλα δυο ματς, η Μπιλμπάο (με Φορμεντέρα) και η Ατλέτικο (με Έλτσε)
δεν έχουν πάρει προβάδισμα (1-1 τα πρώτα παιχνίδια), αλλά η διαφορά δυναμικότητας
είναι τόσο μεγάλη που πρέπει να γίνουν φοβερά πράγματα για να χάσουν την πρόκριση
μέσα στο σπίτι τους.

Τέλος, στην Ιταλία έχουμε τα τρια παιχνίδια που κλείνουν τη φάση των "32". Τρια
παιχνίδια, τρεις νικητές οι οποίοι θα πάνε στους "16" για να παίξουν με τις καλύτερες
ομάδες της χώρας. Σασουόλο - Μπάρι με το νικητή να παίζει με την Αταλάντα. Ντερμπάρα
στη Βερόνα, ανάμεσα στην Κίεβο Βερόνα και την Ελλάς Βερόνα. Οποια ομάδα προκριθεί θα
παίξει με τη Μίλαν. Τέλος, η Τορίνο φιλοξενεί την Κάρπι. Η ομάδα που θα προκριθεί
(φαβορί η Τορίνο φυσικά) πέφτει πάνω στη Ρόμα.
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