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Ένα γεμάτο πρόγραμμα έχει το Σάββατο, με παιχνίδια από τα μεγάλα
πρωταθλήματα. που όμως δεν έχει να μας παρουσιάσει το μεγάλο ντέρμπι.

Τυπικό Σάββατο με πολλά κι ενδιαφέροντα ματς, αλλά χωρίς το μεγάλο ντέρμπι είναι αυτό
που έχουμε μπροστά μας.

Ωραία δεν είναι να δεις όλα τα δωρεάν προγνωστικά ποδοσφαίρου μαζεμένα και...
συμμαζεμένα;

Στην Ελλάδα, έχουμε τρια ματς. Η ΑΕΚ πηγαίνει στη Λάρισα να παίξει με την ΑΕΛ. Κρίσιμο
ματς για την διεκδικήτρια του τίτλου που ξέρει πως πρέπει να φύγει με τη νίκη από την
δύσκολη έδρα της ομάδας του Φυντάνη. Ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα, υποδέχεται την
Κέρκυρα. Τελείως αποδυναμωμένη η ομάδα του Ουζουνίδη, καλείται να κερδίσει τους
Φαίακες για να μην έχει περίεργα μπλεξίματα. Τέλος, νωρίς το μεσημέρι, ο Πλατανιάς
υποδέχεται το Λεβαδειακό.

Στην Αγγλία έχουμε το βασικό πρόγραμμα του Σαββάτου, όπως πάντα. Η πρωτοπόρος
Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Νιούκαστλ (19:30). Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχασε
από τη Λίβερπουλ και τερμάτισε το τρομερό σερί της, αλλά παραμένει πρώτη και με
διαφορά. Ο Ράφα Μπενίτες ζει για τα μεγάλα ματς κι αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για
εκείνον, ν' αποδείξει πράγματα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάει στην έδρα της
εκπληκτικής -φέτος- Μπέρνλι, πιθανότατα με τον Αλέξις Σάντσες στην αποστολή της. Η
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Τσέλσι μετά το "Γολγοθά" του κυπέλλου, πάει στην Μπράιτον. Η Αρσεναλ, περιμένοντας το
Μκχιταριάν να ενταχθεί στο ρόστερ της και έχοντας αποχαιρετίσει τον Σάντσες
υποδέχεται την ανεβασμένη Κρίσταλ Πάλας. Η Γουέστ Χαμ, είναι πολύ ανεβασμένη
τελευταία και παίζει με βάση την ποιότητα του ρόστερ της. Η Λέστερ φιλοξενεί τη
Γουότφορντ του Μάρκο Σίλβα. Η Στόουκ υποδέχεται τη Χάντερσφιλντ στο ντεμπούτο του
Πολ Λάμπερτ στον πάγκο της ομάδας. Τέλος, η Έβερτον παίζει με τη Γουέστ Μπρομ στο
"Γκούντισον Παρκ".

Στην Μπουντεσλίγκα, έχουμε έξι αγώνες. Ντέρμπι ουραγών έχουμε στο Αμβούργο, εκεί που
η τοπική ομάδα υποδέχεται την Κολωνία. Με νίκη οι γηπεδούχοι παραμένουν γερά στο
κόλπο της παραμονής, ενώ με ήττα μπορεί να μπλέξουν πολύ άσχημα. Ωραίο ματς
αναμένεται ανάμεσα στις ποιοτικές Βόλφσμπουργκ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η
Γκλάντμπαχ φιλοξενεί την Άουγκσμπουργκ. η Μάιντζ φιλοξενεί την Στουτγκάρδη κι εφόσον
υπάρξει ηττημένος, θα έχει σοβαρά θέματα σχετικά με το θέμα "παραμονή". Η Λειψία
πηγαίνει στην έδρα της Φράιμπουργκ και το ματς αναμένεται μ' ενδιαφέρον. Ωραίο ματς
στο Σισχάιμ, ανάμεσα στην αποδυναμωμένη Χοφενχάιμ και τη Λεβερκούζεν.

Στη Γαλλία, έχουμε έξι ματς. Ωραία ματς στην πλειονότητά τους. Η Ναντ του Ρανιέρι
υποδέχεται την ανεβασμένη Μπορντό, που προς το παρόν δεν έχει χάσει τον αστέρα της,
Μάλκολμ. Η Μονπελιέ υποδέχεται την Τουλούζ που πλέον έχει σοβαρά θέματα να λύσει. Η
Λιλ πάει στην έδρα της Τρουά και χρειάζεται σταθερότητα, κάτι που το είχε για 85' κόντρα
στη Ρεν. Στο Στρασβούργο έχουμε εξάποντο παραμονής ανάμεσα στην τοπική ομάδα και
την Ντιζόν που έρχεται από την συντριβή της Παρί. Τέλος, η Αμιέν υποδέχεται την
Γκινγκάμπ και η Ρεν την Ανζέ.

Στην Ισπανία, έχουμε τέσσερα ματς και μάλιστα πολύ ωραία! Η Εσπανιόλ μετά τη
μεγαλειώδη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, υποδέχεται τη Σεβίλλη του Μοντέλα που έκανε
μεγάλο διπλο στη Μαδρίτη. Η Ατλέτικο μετά την ήττα-σοκ από τη Σεβίλλη, υποδέχεται τη
Χιρόνα. Η Βιγιαρεάλ φιλοξενεί τη Λεβάντε, ενώ η Λας Πάλμας που προσπαθεί να αλλάξει
στυλ με τον Πάκο Χέμες στον πάγκο υποδέχεται τη Βαλένθια.
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