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Μπασκετικό το ενδιαφέρον της Πέμπτης. Ο Παναθηναϊκός έχει ματσάρα στο ΟΑΚΑ
και ακόμα τρεις αναμετρήσεις υπάρχουν στο πρόγραμμα. Ποδοσφαιρικά και πάλι
κύπελλα θα μας απασχολήσουν.

Αλλάζει το σκηνικό του ενδιαφέροντος την Πέμπτη, αφού ναι μεν υπάρχει ποδοσφαιρική
δράση, αλλά το "κυρίως πιάτο" της ημέρας είναι το μπάσκετ και η Ευρωλίγκα. Ξεχωρίζει η
ματσάρα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Είσαι ενημερωμένος σχετικά με τις Μόνιμες Άδειες Στοιχήματος ;

Ας αρχίσουμε με το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, όντας πάνοπλος, ετοιμάζεται να υποδεχτεί
την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ. Η κορυφαία έδρα της Ευρώπης, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει
την ανεβασμένη στα τελευταία ματς, ομάδα του Σίτο Αλόνσο. Άλλωστε μην ξεχνάμε πως
προέρχεται από νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός με νίκη εδραιώνει την
παρουσία του στην πρώτη τριάδα, έστω και προς το παρόν. Άλλωστε τόσο ο Ολυμπιακός
όσο και η ΤΣΣΚΑ που προπορεύονται έχουν πονηρά παιχνίδια.

Η ΤΣΣΚΑ πάει στο Μιλάνο να παίξει με την Αρμάνι. Εντάξει, η Αρμάνι είναι αρκετά κακή
φέτος, όμως έχει μέσα κάποιους παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά σ' αυτό το
επίπεδο. Άλλωστε πριν λίγες μέρες, απέκτησε και τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας από τους
Νικς. Η ΤΣΣΚΑ είναι η κορυφαία ομάδα φέτος και καλείται να το αποδείξει εκ νέου, μετά
την ήττα από την Μπαρτσελόνα.
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Στο Τελ Αβίβ, η Μακάμπι φιλοξενεί την Μπάμπεργκ. Από ήττες προέρχονται οι δυο ομάδες.
Από δυο σερί η Μακάμπι, από τέσσερις (!) η Μπάμπεργκ. Το ματς είναι κομβικό και για τους
δυο, αφού μιλάμε για ομάδες που θα παλέψουν για τις θέσεις 7-8. Σε πλεονεκτική θέση οι
Ισραηλινοί με δυο νίκες παραπάνω, αλλά μια ήττα σ' αυτό το ματς, αλλάζει τα δεδομένα.

Η Βαλένθια υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Ανεβασμένη Βαλένθια με δυο σερί νίκες επί των
Παναθηναϊκού και Μάλαγα (εκτός), ενώ τα σκαμπανεβάσματα για τη φετινή Φενέρ είναι
συχνό φαινόμενο. Η Φενέρ πρέπει να "ιδρώσει" για να μείνει κοντά στην τετράδα, αφού έχει
χάσει αρκετό έδαφος με τις ήττες που έχει κάνει με τους πρωτοπόρους.

Ποδοσφαιρικά, και πάλι τα κύπελλα θα μας απασχολήσουν. Στην Ελλάδα έχουμε ένα ματς.
Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Αστέρα. Ο Ατρόμητος κέρδισε με 1-0
στην Τρίπολη κι είναι το φαβορί, αλλά το σκορ είναι εύθραυστο και η εικόνα των δυο
ομάδων θα κρίνει πολλά. Άλλωστε η πίεση που βγάζουν οι Περιστεριώτες στο πρωτάθλημα
είναι μεγάλη και ίσως κάνουν "κοιλιά" στο κύπελλο. Οι Αρκάδες θέλουν να μαζέψουν κάπως
τη σεζόν και το κύπελλο είναι μια καλή ευκαιρία.

Στην Ισπανία έχουμε τρια ματς. Θεωρητικά τα ματς είναι ενδιαφέροντα. Πρακτικά, δε θα το
λέγαμε. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Θέλτα. Το πρώτο ματς έληξε 1-1 με την Μπάρτσα
να παίζει χωρίς Μέσι, Σουάρες, Ινιέστα. Τώρα άπαντες θα είναι παρόντες και το ζευγάρι
αποκτά και πάλι μεγάλο φαβορί. Η Θέλτα θα το παλέψει και μέχρι εκεί.

Η Λεβάντε υποδέχεται την Εσπανιόλ. Η Λεβάντε έκανε μεγάλη νίκη με 1-2 στη Βαρκελώνη
και είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. Ποιοτική ομάδα η Εσπανιόλ, αλλά έχει
θέματα που πρέπει να λύσει.

Τέλος, η Σεβίλλη υποδέχεται την Κάντιθ. Το πρώτο ματς έληξε με 0-2 για τους Σεβιγιάνους
που προσπαθούν να βρουν ρυθμό με το Μοντέλα στο τιμόνι τους. Άλλωστε, όπως έδειξαν
στην αναπάντεχη ήττα στο ντέρμπι με την Μπέτις, θέλουν δουλειά ακόμη.
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