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Ένα Σάββατο βγαλμένο από τα πιο "διεστραμμένα" όνειρα του πιο φανατικού
ποδοσφαιρόφιλου. Ένα Σάββατο γεμάτο ντέρμπι σε όλα τα ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα που θα μας κρατήσουν καθηλωμένους!

Καλύτερο πρόγραμμα για επανέναρξη πρωταθλημάτων δεν μπορούσαμε να έχουμε! Μπορεί
τυπικά την Παρασκευή να γίνονται τα πρώτα μετά την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, ομως
το Σάββατο έχουμε ένα πρόγραμμα "μπουκιά και συγχώριο". Ντέρμπι παντού!

Τα είδες τα νέα; Έρχονται οι Μόνιμες Άδειες Στοιχήματος στην Ελλάδα!

Αρχίζουμε με την ελληνική Σούπερλιγκ. Ο Ολυμπιακός πάει στη Νέα Σμύρνη να παίξει με
τον Πανιώνιο (20:30). Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια (μη ρωτήσετε πόσα) ο
Ολυμπιακός πάει σε ματς με τον "ϊστορικό" όντας πιο χαμηλά στη βαθμολογία! Σίγουρα θα
έχει ενδιαφέρον. Νωρίτερα ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Αστέρα (18:15) και ο ΠΑΣ παίζει με
τον Πλατανιά (16:00).

Και τώρα ξεκινάμε την περιήγησή μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Αρχής γενομένης από την
Πρέμιερ Λιγκ. Το ιστορικότερο ντέρμπι του νησιού θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου
(14:30). Λίβερπουλ εναντίον Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Λίβερπουλ του Κλοπ "ψάχνεται"
για τα καλά, ενώ η Γιουνάιτεντ του Μουρίνιο (έχει καλή παράδοση με τους "κόκκινους") έχει
ξεκινήσει ονειρικά τη σεζόν. Ένα ντέρμπι με τα όλα του λοιπόν! Στα υπόλοιπα ματς, η
Τσέλσι πάει στην έδρα της Πάλας, η Σίτι φιλοξενεί την Στόουκ, η Τότεναμ λογικά έχει
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εύκολο έργο με την Μπόρνμουθ εντός έδρας και η Άρσεναλ πάει στην έδρα του φοβερού και
τρομερού Μάρκο Σίλβα για να παίξει με την Γουότφορντ του. Μπέρνλι - Γουέστ Χαμ,
Σουόνσι - Χάντερσφιλντ τ' άλλα δυο ματς.

Στην Ισπανία και τη Λα Λίγκα έχουμε ντερμπάρες. Η Ατλέτικο φιλοξενεί στο νέο της
γήπεδο την Μπαρτσελόνα (21:45) του Ερνέστο Βαλβέρδε. Είναι ευκαιρία για τους
"ροχιμπλάνκος" να δώσουν εκ νέου ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα αφού η Μπαρτσελόνα έχει
πάρει ένα μικρό προβάδισμα κυρίως από τις δυο ομάδες της Μαδρίτης που είναι και οι
πιθανότεροι διεκδικητές του τίτλου. Νωρίτερα, στις 14:00 το μεσημερι, η Μπιλμπάο
υποδέχεται στο "Νουέβο Σαν Μαμές" τη Σεβίλλη. Ωραίο ματς αναμένεται αυτό με δυο
γρήγορες και ποιοτικές ομάδες. Η Χετάφε υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης (17:15) και η
Αλαβές τη Σοσιεδάδ (19:30) στ' άλλα δυο ματς της ημέρας.

Στην Ιταλία έχουμε μόλις δυο ματς. Αλλά τι δυο! Στο ένα η Γιουβέντους υποδέχεται τη
Λάτσιο (19:00). Δυο φοβερές επιθέσεις, δυο από τους πιθανούς πρώτους σκόρερ της Σέριε
Α. Πάολο Ντιμπάλα από τη μια και Τσίρο Ιμόμπιλε από την άλλη! Το βράδυ (21:45) όμως
έχουμε ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ. Η Ρόμα φιλοξενεί στο "Ολύμπικο" τη Νάπολι! Οι δυο ομάδες που
φιλοδοξούν φέτος να σπάσουν την κυριαρχία των Γιουβεντίνων παίζουν για να πάρουν το
"χρίσμα" του διεκδικητή! Πραγματικά αναμένεται ματσάρα εκεί.

Στη Γερμανία, έχουμε -κλασικά- ένα γεμάτο πρόγραμμα, έξι αγώνων συνολικά. Το ματς που
ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα το Ντόρτμουντ - Λειψία (19:30). Οι δυο ομάδες που θα
διεκδικήσουν ως φαίνεται την δεύτερη θέση και φέτος. Φαβορί η Ντόρτμουντ, αλλά άντε
βγάλει τη Λειψία αουτσάιντερ και δες τι έχει να γίνει. Νωρίτερα, η Μπάγερν στο πρώτο
ματς του Γιουπ Χάινκες (για τέταρτη φορά πρώτο ματς) στον πάγκο των "Βαυαρών"
υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Τ' άλλα ματς είναι Χέρτα - Σάλκε, Χοφενχάιμ Άουγκσμπουργκ, Μάιντζ - Αμβούργο, Αννόβερο - Άιντραχτ. Όλα στις 16:30.

Τέλος, στη Γαλλία έχουμε έξι ματς στο πρόγραμμα. Το μεγάλο ντέρμπι απουσιάζει αλλά
σίγουρα ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι πολλά. Η Παρί των Νεϊμάρ, Καβάνι, Μ'Μπαπέ πάει
στην Ντιζόν ευελπιστώντας να δώσει ακόμα μια παράσταση. Η Γκινγκάμπ υποδέχεται τη
Ρεν, η Καέν την Ανζέ, η Λιλ την Τρουά, η Σεντ Ετιέν τη Μετς, και η Τουλούζ την Αμιέν. Πλην
του ματς των Παριζιάνων (18:00), όλα τα υπόλοιπα είναι το βράδυ (21:00).

Αυτό είναι Σάββατο ρε!
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