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Μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα, έρχεται η πλέον αναγνωρίσιμη αγωνιστική στο
παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Boxing Day. Μια λέξη, χιλιλαδες συναισθήματα! Η κορυφαία ίσως αγωνιστική ημέρα στον
κόσμο, αφού οι Άγγλοι φοράνε τα καλά τους και παίζουν ποδόσφαιρο! Φουλ δράση σε
Πρέμιερ Λιγκ, Τσάμπιονσιπ και μικρές κατηγορίες Αγγλίας. Για τους Βρετανούς το
ποδόσφαιρο είναι γιορτή και το δηλώνουν έτσι με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στις Μόνιμες Άδειες Στοιχήματος !

Boxing Day λοιπόν. Η μέρα που όλοι φοράνε τα καλά τους και μαζεύονται σε
φιλικά-συγγενικά σπίτια και οι Άγγλοι φοράνε τα "καλά" τους και πάνε στο γήπεδο να δουν
ποδόσφαιρο! Η πλέον παραδοσιακή αγωνιστική στην Ευρώπη. Αυτή την Boxing Day ντέρμπι
δε θα έχουμε, αλλά θα έχουμε οκτώ πολύ ενδιαφέροντα ματς για την πρώτη την τάξη
κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου. Νωρίς, νωρίς η Τότεναμ υποδέχεται τη
Σαουθάμπτον (14:30). Ματς με ιστορία αφού ο Ποκετίνο παίζει απέναντι στην πρώην ομάδα
του, ενώ παραδοσιακά οι δυο έχουν αρκετά "πάρε-δώσε". Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά
το "φιάσκο" του Λέστερ όπου άφησε ακόμα δυο βαθμούς, υποδέχεται την Μπέρνλι. Μια
Μπέρνλι που τα πηγαίνει εξαιρετικά, αλλά έρχεται από βαριά ήττα με την Τότεναμ. Η
Τσέλσι υποδέχεται την Μπράιτον και θέλει να χαρίσει μια καλή εμφάνιση στους οπαδούς
της. Η Λίβερπουλ παίζει στο "Άνφιλντ" με τη Σουόνσι, εν μέσω δημοσιευμάτων για πώληση
των Κουτίνιο και Σαλάχ.
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Πολύ ενδιαφέρον το ματς ανάμεσα στη Γουέστ Μπρομ και την Έβερτον. Δυο ομάδες που
"ψάχνονται" θέλουν την καλή εμφάνιση οπωσδήποτε, ενώ έρχονται από πρόσφατες
αλλαγές προπονητών. Η Γουότφορντ του Μάρκο Σίλβα, έχει τρέξει ένα πολύ κακό σερί με
τέσσερις ήττες στα τελευταία παιχνίδια και ψάχνει εναγωνίως μια νίκη για να το
τερματίσει. Απέναντι της τώρα, η Λέστερ του Κλοντ Πιέλ που έσωσε το βαθμό απέναντι
στη Γιουνάιτεντ στο τέλος. Η Μπόρνμουθ υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ, που παρότι έδειχνε
να βρίσκει ρυθμό μετά τα καλά αποτελέσματα και τις εμφανίσεις στα ντέρμπι με Αρσεναλ
και Τσέλσι, έκανε νέα γκέλα, εντός έδρας, με τη Νιούκαστλ. Τέλος, η Χάντερσφιλντ
φιλοξενεί την Στόουκ. Ένα κρίσιμο ματς και για τους δυο που στοχεύουν στην άνετη
παραμονή φέτος.

Παιχνίδια έχουμε και στην Τσάμπιονσιπ. Και μάλιστα όχι ένα, όχι δυο, αλλά δώδεκα αγώνες
έχει το πρόγραμμα! Πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία η Τσάμπιονσιπ, το επιβεβαιώνει κάθε
χρόνο. Τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας αυτής, από την οποία απουσιάζει το
σπουδαίο ντέρμπι, είναι τα Κάρντιφ - Φούλαμ, Χαλ - Ντέρμπι, Ιπσουϊτς - ΚΠΡ και
Μπρέντφορντ - Αστον Βίλα.

Τέλος, έχουμε κι έναν αγώνα στο κύπελλο Ιταλίας. Ναι, οι Ιταλοί έβαλαν Κόπα Ιτάλια την
επομένη των Χριστουγέννων! Και μάλιστα είναι πολύ καλό παιχνίδι. Η Λάτσιο φιλοξενεί τη
Φιορεντίνα. Οι "λατσιάλι" σίγουρα θα κυνηγήσουν τη φετινή καταξίωση μέσα από το
κύπελλο, ενώ οι "βιόλα" έχουν σίγουρα χάσει την αίγλη των προηγούμενων ετών, αλλά
παραμένουν μια ποιοτική κι επικίνδυνη ομάδα!

Καλές γιορτές σε όλους!
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