Ακόμα στο παιχνίδι και
τρεις Ελληνικές ομάδες !

οι

Ας ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό και champions league ο οποίος
μέχρι τώρα έκανε τη μία νίκη που όφειλε να κάνει (Μαρσέιγ
εντός), αλλά εκτός έδρας για μια ακόμη φορά δεν έχει
καταφέρει να κάνει την υπέρβαση.
Ο Ολυμπιακός είναι γενικά μια ομάδα έδρας στην Ευρώπη (έχει
άλλωστε καταφέρει να γονατίσει πολλές καλές ή και μεγάλες
ομάδες στο Καραϊσκάκη) και την ίδια στιγμή οι εκτός έδρας
υπερβάσεις του τα τελευταία χρόνια είναι λίγες (με πιο
χαρακτηριστική φωτεινή εξαίρεση το διπλό και την πρόκριση
στην έδρα της Άρσεναλ).
Γι’αυτό το λόγο πιστεύω πως η υπόθεση δεύτερη θέση θα κριθεί
για τον Ολυμπιακό από το αν θα κάνει την εκτός έδρας
υπέρβαση με νίκη ή ισοπαλία στην έδρα της Μαρσέιγ και το
ίδιο και με μια εντός έδρας υπέρβαση κόντρα στην πανίσχυρη
Μαντσεστέρ Σίτι.
Αν σε αυτά τα δύο ματς ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει έστω
έναν πόντο παραπάνω απ’ότι θα πάρει από αυτά η Πόρτο, τότε
θα του αρκεί μια απλή νίκη επί της Πόρτο στο Καραϊσκάκη για
να προκριθεί στους 16.
Αν δεν γίνει αυτό, τότε ή θα αποκλειστεί ή θα χρειαστεί μια
νίκη με 3-0 επί της Πόρτο στον Πειραιά, κάτι που το βλέπουμε
αρκετά δύσκολο να συμβεί.
Όπως και να έχει όμως ο Ολυμπιακός είναι φαβορί για την
τρίτη θέση που οδηγεί στο Europa, καθώς το βλέπω δύσκολο η
Μαρσέιγ που βλέπουμε μέχρι τώρα να κάνει έστω έναν πόντο
παραπάνω από τον Ολυμπιακό στα άλλα παιχνίδια.
Αν ο Ολυμπιακός κάνει ίσους πόντους με τη Μαρσέιγ στα άλλα
ματς, τότε η Τρίτη θέση θα κριθεί στο μεταξύ τους ματς στο

Βελοντρόμ και όλα θα είναι ανοιχτά, καθώς η Μαρσέιγ θα
κληθεί απλά να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα.

Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ όπου από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
εκτιμώ ότι έχει πολλές πιθανότητες πρόκρισης, αν δεν είναι
και το φαβορί για τη δεύτερη θέση !
Αυτό το λέμε παρά την εντός έδρας γκέλα με την Ομόνοια,
διότι οι τέσσερις βαθμοί που έχει κάνει μέχρι στιγμής με
Γρανάδα και Αϊντχόβεν είναι άκρως πολύτιμοι.
Ο ΠΑΟΚ έχει επίσης την ευκαιρία να κερδίσει την Ομόνοια στην
Κύπρο, που πλέον θα είναι λογικά βαθμολογικά αδιάφορη, αλλά
και πολύ πιθανό να πετύχει και τη Γρανάδα στην Τούμπα
αδιάφορη την τελευταία αγωνιστική.
Αν ο ΠΑΟΚ κάνει αυτές τις δύο νίκες τότε θα προκρίνεται,
εκτός απροόπτου, και με ήττα στην Ολλανδία από την Αϊντχόβεν
ή έστω με ήττα με μικρότερο σκορ από το 4-1 που την κέρδισε
στην Τούμπα.
Ακόμα και η ΑΕΚ που έκανε ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα δεν
μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμα εκτός παιχνιδιού, καθώς
δύο απλές νίκες, επί της αδύναμης Ζόρια και της Μπράγκα
εντός, θα μεταφέρουν το ενδιαφέρον
της πρόκρισης στην
τελευταία αγωνιστική όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στην Αγγλία
μια πιθανότατα εντελώς αδιάφορη Λέστερ και θα θέλει ένα
θετικό αποτέλεσμα.

