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Η Πέμπτη θα κυλήσει με Ευρωλίγκα και ματς του Παναθηναϊκου, ένα παραδοσιακό
λονδρέζικο ντέρμπι και τέσσερις ενδιαφέροντες αγώνες στο κύπελλο Ισπανίας.

Ευρωλίγκα, Πρέμιερ Λιγκ και Κύπελλο Ισπανίας είναι στο πρόγραμμα της Πέμπτης. Στην
Ευρωλίγκα αγώνα έχει ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ, στην Πρέμιερ Λιγκ έχουμε ένα
λονδρέζικο ντέρμπι, ενώ στο Κόπα ντελ Ρέι το δυσκολότερο (και συνάμα πιο ενδιαφέρον
ματς) το δίνει η Μπαρτσελόνα.

Είσαι σίγουρος ότι έμαθες τα πάντα για τις εξελίξεις στο Νόμιμο Στοίχημα ;

Ας αρχίσουμε με το μπάσκετ όπου υπάρχει και το ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός
μετά την ήττα στη Βαλένθια, υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Εφές. Ο Τσάβι Πασκουάλ έχει τη
χαρά να βλέπει το Νικ Καλάθη υγιή κι έτοιμο για να παίξει ολόκληρο παιχνίδι. Οι "πράσινοι"
διαθέτουν την κορυφαία έδρα της Ευρώπης, καθώς είναι στο 7-0. Ο Αταμάν επιτέλους
"έσπασε το ρόδι" με τη νίκη επί της Μπάμπεργκ. Φαίνεται πως έχει αλλάξει τελείως τη
λογική της ομάδας, αφού και πάλι είδαμε μια Εφές να παίζει στους 65-70 πόντους. Κατι
παρόμοιο θα πάει να κάνει και σήμερα.

Ακόμα δυο ματς στο πρόγραμμα της ημέρας. Η Ουνικάχα υποδέχεται τη Βαλένθια.
Ισπανικός εμφύλιος. Δυο ομάδες που θα παλέψουν ως το τέλος "μήπως και" μπουν οχτάδα.
Η Ουνικάχα έχει πιο πολλές πιθανότητες, αλλά και γι' αυτήν τα πράγματα είναι δύσκολα. Η
Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό μετά από 10 σερί αποτυχημένα αποτελέσματα και πήρε
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τα πάνω της. Στο τελευταίο χρονικά ματς, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Επιτέλους νίκη για την Μπάρτσα και μάλιστα στην έδρα της Κίμκι. Η ΤΣΣΚΑ συνεχίζει να
προελαύνει όντας μόνη πρώτη, μετά τις ήττες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι το
φαβορί οι Ρώσοι και πρέπει να το αποδείξουν κι εντός παρκέ.

Στο ποδόσφαιρο, ένα ματς έχουμε στην Πρέμιερ Λιγκ. Λονδρέζικο ντέρμπι. Η Τότεναμ
υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ. Η Τότεναμ έχει πιάσει καλή απόδοση και πάλι και πρέπει να
βρει ένα καλό σερί για να πλησιάσει στην τετράδα. Η Γουέστ Χαμ έχει συμμορφωθεί με τον
Ντέιβιντ Μόγιες, αλλά κάπου κάνει κάτι περίεργες "εκλάμψεις". Στα ντέρμπι με Τσέλσι κι
Άρσεναλ τα έχει πάει εξαιρετικά ως τώρα, πάντως.

Στην Ισπανία έχουμε τέσσερα ματς για το Κόπα Ντελ Ρέι. Κορυφαίο είναι το ματς της
Θέλτα με την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί είναι το απόλυτο φαβορί, αλλά μην ξεχνάμε πως
πάνε σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύονται τα τελευταία χρόνια. Φυσικά κι είναι
διπλά τα ματς, οπότε δεν κρίνονται τα πάντα σ' ένα βράδυ. Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει στη
Νουμάνθια να παίξει. Μετά την ήττα στο "κλάσικο" η "βασιλισσα" στοχεύει σε δυο "ταμπλό".
Κύπελλο και Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν πρόκειται να κάνει μεγάλο ροτέισον ο Ζιντάν.

Τ' άλλα δυο ματς είναι μεταξύ ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Άρα το ενδιαφέρον είναι
μεγάλο. Η Λεγανιές υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ. Καλές ομάδες, καλή έδρα η Λεγανιές αλλά η
Βιγιαρεάλ είναι το φαβορι του ζευγαριού. Το άλλο είναι το Εσπανιόλ - Λεβάντε. Πολύ
οριακό. Καμία δεν πείθει πως μπορεί να είναι το φαβορί κι όλα θα κριθούν στις
λεπτομέρειες.
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