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Δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσο "ήρεμες" Κυριακές. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να
περάσει απαρατήρητη αυτή η μέρα. Με πρωταθλήματα Ελλάδας, Ισπανίας, με
ντερμπάρα στην Κύπρο, με κύπελλα Αγγλίας και Γαλλίας.

Μπορεί να είναι λίγο υποτονική, αλλά είναι Κυριακή! Με διαφοροποιημένο πρόγραμμα και η
τελευταία μέρα της εβδομάδας, η οποία αυτή τη φορά συμπίπτει και με μια ονομαστική
εορτή που επηρεάζει όλη (σχεδόν) την Ελλάδα! Άλλωστε, ποιος δεν έχει ένα "Γιάννη" δίπλα
του;

Για ενημερώσου σχετικά με τις εξελίξεις στις Μόνιμες Άδειες Στοιχήματος ;

Ας περάσουμε όμως στα ποδοσφαιρικά. Τρια πρωταθλήματα θα μας απασχολήσουν. Στο
Ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός στο πρώτο ματς του Οσκαρ Γκαρσία πάει στην έδρα
της ΑΕΛ. Δύσκολος αγώνας, δύσκολη πρεμιέρα για τον Ισπανό προπονητή. Ο Παναθηναϊκός
νωρίς το μεσημέρι (15:00), υποδέχεται τον Πλατανιά. Ευκαιρία για μια νίκη απέναντι στον
πιο "εύκολο" θεωρητικά αντιπαλο. Ακόμα δυο ματς για την 16η αγωνιστική. Ο ΠΑΣ Γιάννινα
στον απόηχο της πώλησης του Μαυροπάνου στην Άρσεναλ υποδέχεται τον Αστέρα, ενώ η
Λαμία φιλοξενεί την Ξάνθη.

Στην Ισπανία, έχουμε πέντε αγώνες. Η Ρεάλ Μαδριτης πηγαίνει στην έδρα της Θέλτα στο
πιο σημαντικό ματς της ημέρας. Η Θέλτα είναι ομάδα που παραδοσιακά βάζει δύσκολα
στους μεγάλους και η Ρεάλ δεν είναι στην καλύτερή της κατάσταση. Νωρίτερα, η
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Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Λεβάντε. Θεωρητικά εύκολο ματς για τους "μπλαουγκράνα".
Ωραίο ματς είναι και το Βιγιαρεάλ - Λα Κορούνια. Δυο ομάδες που "ψάχνονται" στα
τελευταία ματς και θέλουν διαφορετικά πράγματα. Η Μπιλμπάο προσπαθεί να βρει φόρμα,
απέναντι στην Αλαβές που βαδίζει ολοταχώς για την Σεγκούντα Ντιβιζιόν. Νωρίς το
μεσημέρι, η Λεγανιές υποδέχεται τη Σοσιεδάδ.

Για το Κυπριακό πρωτάθλημα, έχουμε τρια ματς, αλλά ένα είναι πραγματικά εκείνο που
"καίει". Η Ανόρθωση υποδέχεται την ΑΕΚ Λάρνακας. Η Ανόρθωση μπορεί να είναι το φαβορί
για το πρωτάθλημα, αλλά είναι στην δεύτερη θέση στο -3 από την ΑΕΚ. Το ντέρμπι αυτό
μπορεί να κρίνει πολλά ως προς την έκβαση του τίτλου. Νωρίτερα, η ΑΕ Λεμεσού
υποδέχεται τον Εθνικό Άχνας, ενώ αργότερα ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί την Αλκη.

Τέλος με τα πρωταθλήματα, πάμε στα κύπελλα. Κύπελλα Αγγλίας και Γαλλίας. Στην
Αγγλία για το FA Cup έχουμε τέσσερις αναμετρήσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα θεωρητικά είναι
το Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη απέναντι στην σπουδάια
Άρσεναλ. Σριούσμπερι - Γουέστ Χαμ, Τότεναμ - Γουίμπλετον και Νιούπορτ - Λιντς τα
υπόλοιπα ματς.

Στο Κύπελλο Γαλλίας έχουμε 13 ματς. Το πιο ενδιαφέρον -μακράν- είναι το Ρεν - Παρί Σεν
Ζερμέν. Η Ρεν είναι καλή ομάδα και το κύπελλο είναι βασικός της στόχος, ενώ η Παρί ίσως
δεν κάνει εκτεταμένο ροτέισον, αφού δεν έχει συνεχόμενα ματς για τους βασικούς της. Το
Στρασβούργο υποδέχεται την Ντιζόν στο άλλο ματς στο οποίο συγκρούνται οι δυο ομάδες
της πρώτης κατηγορίας. Η Μαρσέιγ φιλοξενεί τη Βαλενσιέν σ' ένα ακόμα ενδιαφέρον ματς,
στο οποίο όμως οι γηπεδούχοι είναι το μεγάλο φαβορί.
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