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Επιστροφή στη Σαββατιάτικη κανονικότητα. Με Πρέμιερ, με Μπουντεσλίγκα, με
Γαλλία και Ισπανία. Και φυσικά με Ελλάδα!

Η αλήθεια είναι πως η περίοδος λίγο πριν τα Χριστούγεννα μέχρι και περίπου τα μέσα
Γενάρη (ένας περίπου μήνας δηλαδή) επηρεάζει αρκετά το αθλητικό πρόγραμμα. Τώρα
όμως ήρθε η ώρα να επανέλθουμε στα ωραία, γεμάτα ποδόσφαιρο, Σάββατά μας! Φουλ
δράση σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Μήπως να έβλεπες μαζεμένα και ...συμαζεμένα όλα τα Δωρεάν Προγνωστικά Ποδοσφαίρου
;

Ας αρχίσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα. Τρια παιχνίδια στο πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός
των χιλίων προβλημάτων (μέχρι και ανεπάρκεια σε βασικές παροχές ακούστηκε ότι
υπάρχει) πάει στη Βοιωτία να παίξει με το Λεβαδειακό. Δύσκολο ματς για τους "πράσινους"
της Αθήνας, αφού οι "πράσινοι" της Λειβαδιάς είναι καλή και δουλεμένη ομάδα. Στη
Ριζούπολη λίγο νωρίτερα, ο Απόλλων φιλοδοξεί να πάρει μια νίκη-ανάσα απέναντι στον
Πανιώνιο. Νωρίς το μεσημέρι, η Ξάνθη παίζει με τον Πλατανιά σ' ένα ματς που είναι το
απόλυτο φαβορί.

Στην Πρέμιερ Λιγκ έχουμε επτά ματς. Το πιο ενδιαφέρον ίσως είναι το Τότεναμ - Έβερτον
(19:00). Η Τότεναμ προσπαθεί να μαζέψει την διαφορά από την τετράδα, ενώ η Έβερτον
θέλει να μπει πάλι στον... ίσιο δρόμο. Νωρίτερα, η Τσέλσι υποδέχεται τη Λέστερ θέλοντας
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να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις. Η Γουέστ Μπρομ υποδέχεται την Μπράιτον σ' ένα
ματς που θα κρίνει πράγματα για την παραμονή στην κατηγορία. Και μην σας ξεγελά ούτε η
θέση της Μπράιτον, ούτε η διαφορά των ομάδων. Ντέρμπι παραμονής είναι. Η Γουότφορντ
προσπαθώντας να επανέλθει στα καλά της επίπεδα παίζει με τη Σαουθάμπτον που
ψάχνεται να ξοδέψει τα εκατομμύρια που πήρε από τη Λίβερπουλ για τον Φαν Ντάικ. Η
Κρίσταλ Πάλας θέλοντας να διατηρήσει το καλό επίπεδο που παίζει τελευταία, υποδέχεται
στην Μπέρνλι που κάνει την "κοιλιά" της. Η Νιούκαστλ έχει ευκαιρία να κάνει τη νίκη
απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας και πρώτη υποψήφια να υποβιβαστεί, Σουόνσι.
Τέλος, η Χάντερσφιλντ υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ σ' ένα πολύ ενδιαφέρον ματς.

Στη Γερμανία έχουμε εξι ματς στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Τυπικά το
πρωτάθλημα άρχισε πάντως με το ματς της Παρασκευής, Λεβερκούζεν - Μπάγερν. Το
σημαντικότερο ματς της ημέρας είναι το ντέρμπι Λειψία - Σάλκε (19:30). Ντέρμπι για την
δεύτερη θέση με τους "βασιλικούς μπλε" να είναι στο +2 από τους "ταύρους" της Λειψίας.
Νωρίτερα, το Αννόβερο που θέλει να επανέλθει στις επιτυχίες, υποδέχεται τη Μάιντζ. Η
Βέρντερ υποδέχεται τη Χοφενχάιμ που πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τον αρχισκόρερ της,
Βάγκνερ, που πήγε στην Μπάγερν. Η Στουτγάρδη υποδέχεται τη Χέρτα, η οποία όταν
φεύγει από το Βερολίνο έχει πρόβλημα. Η Άιντραχτ που θέλει να είναι ανταγωνιστική,
υποδέχεται την Φράιμπουργκ. Τέλος, η Άουγκσμπουργκ υποδέχεται το Αμβούργο που
προσπαθεί και πάλι ν' αποφύγει τον υποβιβασμό.

Στην Ισπανία έχουμε τέσσερα ματς. Η Ρεάλ υποδέχεται στο "Μπερναμπέου" τη Βιγιαρεάλ.
Πρέπει να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους οι δυο ομάδες. Η Ρεάλ με τη μόνιμη γκρίνια
του "Μπερναμπέου" και η Βιγιαρεάλ που έχασε τον καλύτερο φορ της, Μακάμπου. Η
Ατλέτικο πάει στην ανταγωνιστική έδρα της Εϊμπαρ και θέλει να μείνει στο κυνήγι της
Μπαρτσελόνα και την δεύτερη θέση. Η Βαλένθια που είναι στην τρίτη θέση και δείχνει να
έχει χάσει λίγο τη φόρμα της, πάει στη Λα Κορούνια. Το καλό για τις νυχτερίδες είναι πως
ενισχύθηκαν σημαντικά με τον φοβερό σέντερ φορ, Βιέτο (χατ-τρικ στο κύπελλο προχθές)
και τον χαφ Κοκλέν από την Άρσεναλ. Τέλος, η Χιρόνα υποδέχεται τη Λας Πάλμας που με
τον Πάκο Χέμες έχει αλλάξει πλήρως το στυλ της.

Στη Γαλλία έχουμε και πάλι το γεμάτο πρόγραμμα του Σαββάτου. Έξι ματς. Νωρίτερα απ'
όλα, η Ρεν υποδέχεται τη Μαρσέιγ. Η Ρεν έχει πληγωθεί τελευταία από τα ματς του
κυπέλλου, ενώ στη Μαρσέιγ δε λένε να βρουν ησυχία. Τρομερό ενδιαφέρον παρουσίαζει το
ματς της Μονπελιέ με τη Μονακό. Από εκτός έδρας επιτυχίες στο κύπελλο προέρχονται
αμφότερες που δείχνουν να παίζουν σε πολύ καλό επίπεδο. Αμυντικογενείς προπονητές
Ντερ Ζακαριάν και Ζαρντίμ, θα έχει ενδιαφέρον το τι θα δούμε. Η Νις υποδέχεται την Αμιέν
με τον Μπαλοτέλι να σκοράρει συνεχώς στα εντός έδρας ματς. Η Λιλ ταξιδεύει στην Καέν
και θέλει με τον Κριστόλ Γκαλτιέ (χρόνια στη Σεντ Ετιέν) να βρει σταθερότητα. Η Ντιζόν
παίζει με την ουραγό Μετς κι έχει ευκαιρία να ξεφύγει κι άλλο από την ουρά της
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βαθμολογίας. Τέλος, η Τρουά παίζει με την Μπορντό που έδωσε κι άλλη ευκαιρία στον
Γκουρβενέκ και προσπαθεί να του ενισχύσει το ρόστερ.

Τέλος στην Πορτογαλία έχουμε ένα ωραίο ντέρμπι. Η Μπράγκα υποδέχεται την Μπενφίκα.
Στην τέταρτη θέση η Μπράγκα, στην τρίτη οι "αετοί" της Λισαβόνας. Στην Μπράγκα ξέρουν
πως πρωτάθλημα δεν μπορούν να πάρουν, αλλά δεν πρόκειται να χαριστούν σε κανέναν.
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