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Χωρίς Πρέμιερ, χωρίς Λιγκ 1, χωρίς Μπουντεσλίγκα, αλλά με Κύπελλα Αγγλίας και
Γαλλίας και πολύ Σέριε Α!

Ένα λίγο διαφορετικό Σάββατο έρχεται μπροστά μας. Λίγο διαφορετικό γιατί θα πρέπει να
αφήσουμε λίγο στην άκρη δυο αγαπημένες μας συνήθειες: Την Πρέμιερ Λιγκ και την
Μπουντεσλίγκα. Διακοπή έχουν οι Γερμανοί, κύπελλο αντί πρωταθλήματος έχουν οι Άγγλοι.
Αντιθέτως, φουλ δράση στη Σέριε Α με οκτώ ματς!

Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις όλες τις Νόμιμες Εξελίξεις Στοιχήματος ;

Ας αρχίσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί που οι δυο από τους τρεις διεκδικητές του
τίτλου, έχουν παιχνίδι. Και έχουν παιχνίδι μετά από διακοπή, που σημαίνει ότι τα πράγματα
για τις ομάδες που θα κληθούν να πάρουν την μπάλα και να χτίσουν ρυθμό, είναι δύσκολα. Ο
ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδειακό στην Τούμπα (19:15). Ο Σαββίδης έχει όρεξη να ξοδέψει
χρήματα και να κάνει μεταγραφές για να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά προς το παρόν οι
παρόντες πρέπει να κάνουν την δουλειά και να πάρουν το ματς με τους Βοιωτούς. Η ΑΕΚ
λίγη ώρα μετά θα πάει να παίξει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (19:30). Δύσκολο ματς.
Πολύ δύσκολο ματς για μια ομάδα που ήδη έχει προσθέσει δυο "γρανάζια" στη μηχανή της.
Νωρίς το μεσημέρι, ο Πανιώνιος υποδέχεται την Κέρκυρα. Ο Πανιώνιος έχει σκοπό να
διεκδικήσει την ευρωπαϊκή έξοδο, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, μετά τη φυγή των Μασούντ,
Χατσισαφί, Οικονόμου, τα πράγματα είναι δύσκολα.
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Στην Ιταλία, έχουμε οκτώ παιχνίδια. Όλη σχεδόν η 20η αγωνιστική, η πρώτη του δεύτερου
γύρου, σε μια μέρα. Η πρωτοπόρος Νάπολι φιλοξενεί τη Βερόνα. Θέλει να κρατήσει την
πρωτιά και η Βερόνα δεν είναι φόβητρο. Η Γιουβέντους πάει στην έδρα της Κάλιαρι. Οι
Γιουβεντίνοι βρίσκονται γι' αρκετό καιρό φέτος στην δεύτερη θέση και θέλουν να
παραμείνουν εκεί (αν κερδίσει η Νάπολι νωρίτερα) για να διατηρήσουν την πίεση στους
"παρτενοπέι". Η Ρόμα παίζει με την Αταλάντα. Ωραίο ματς προμηνύεται αυτό. Καλές
επιθετικά ομάδες με ποιότητα και υψηλούς στόχους. Η Μίλαν φιλοξενεί την Κροτόνε και
τόσο ο Γκατούζο, όσο και ο οργανισμός "Μίλαν" χρειάζεται μια εύκολη νίκη. Η Λάτσιο πάει
στην έδρα της Σπαλ. Οι "λατσιάλι" θέλουν να διεκδικήσουν την είσοδό τους στην τετράδα
και χρειάζονται νίκη στην έδρα των νεοφώτιστων. Στα υπόλοιπα ματς, η Σαμπντόρια πάει
στην έδρα της Μπενεβέντο με σκοπό να μείνει στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, η Τορίνο παίζει με
την Μπολόνια στο πρώτο ματς χωρις το Μιχαΐλοβιτς στον πάγκο και η Τζένοα υποδέχεται
τη Σασουόλο.

Στην Ισπανία, έχουμε τέσσερα ματς. Το ντέρμπι της Σεβίλλης ξεχωρίζει. Η Σεβίλλη
υποδέχεται την Μπέτις. Προσπαθεί να βρει ησυχία, μετά και την απομάκρυνση του Μπερίσο
και μια νίκη στο ντέρμπι θα βοηθούσε. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Χετάφε.
Μαδριλένικο παιχνίδι, με την Ατλέτικο να θέλει να ξεκινήσει με το "δεξί" τη νέα χρονιά. Η
Βαλένθια υποδέχεται τη Χιρόνα και χρειάζεται νίκη για να ξαναβρεί το ρυθμό και τη φόρμα
της. Τέλος, η Λας Πάλμας με τον Πάκο Χέμες στον πάγκο, φιλοξενεί την Εϊμπάρ. Με τη
Βαλένθια στο κύπελλο έκανε μια καλή αρχή (1-1), τώρα πρέπει ν' αρχίσει να παίρνει
αποτελέσματα.

Στην Αγγλία έχουμε κύπελλο. Το κανονικό, όχι το Λιγκ Καπ. Τα δυο ματς που ξεχωρίζουν
από τα 25 του προγράμματος, είναι το Μάντσεστερ Σίτι - Μπέρνλι, το Γουλβς - Σουόνσι (η
πρωτοπόρος της Τσάμπιονσιπ και η ουραγός της Πρέμιερ Λιγκ) και το Νόριτς - Τσέλσι. Θα
έχουμε εκπλήξεις; Δεν είναι απίθανο με βάση την ιστορία του θεσμού, αλλά με το δεδομένο
πρόγραμμα, δε μυρίζομαι μεγάλες "βόμβες".

Κύπελλο έχουμε και στη Γαλλία. Το σπουδαιότερο ματς, με διαφορά από το δεύτερο, είναι
το Τουλούζ - Νις. Η Τουλούζ είναι πολύ ιδιαίτερη ομάδα και η Νις χρειάζεται σίγουρα μια
επιτυχία για να μπορεί να κρατήσει τους "καλούς" της παίκτες και να προσελκύσει νέους.
Το κύπελλο προσφέρεται για κάτι τέτοιο φέτος. Το άλλο ενδιαφέρον ματς της ημέρας,
είναι το Νανσί - Λυών. Η Νανσί μπορεί να είναι ομάδα Λιγκ 2 φέτος, όμως έχει εμπειρία από
μεγάλα ματς μετά το περσινό πέρασμά της από την πρώτη κατηγορία.
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