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Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ 2011                 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Το ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα του Πρέµιερ Λιγκ
ΝΝΟ 2011 οδεύει αισίως στην 2η αγωνιστική ηµέρα
του. Στην πρεµιέρα της περασµένης εβδοµάδας
«λύγισαν» τα φαβορί, αποδεικνύοντας για µία ακόµη
φορά ότι η πρώτη αγωνιστική επιφυλάσσει
εκπλήξεις.
Μπόνιρινγκ, Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, ΑΠΙΑ, κατάφεραν
να γλυτώσουν, «δραπετεύοντας» στην κυριολεξία µε
τον βαθµό της ισοπαλίας κόντρα σε φαινοµενικά
υποδεέστερους αντιπάλους.
Σίδνεϊ Ολύµπικ, Μαρκόνι και Σάθερλαντ οι νικητές
της πρώτης αγωνιστικής και φυσικά αυτοί που
οδηγούν την κούρσα στον βαθµολογικό πίνακα.
Στους τρεις ισοβαθµούντες πρωτοπόρους του
Πρέµιερ Λιγκ, αγωνίστηκαν 13 Ελληνικής
καταγωγής ποδοσφαιριστές, σχεδόν το σύνολο δικών
µας παιδιών που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα
της Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας στο ανώτερο
ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα της ΝΝΟ, που στο
σύνολό τους φτάνουν στον αριθµό 21 προς το παρόν.
Η αισθητή µείωση του αριθµού των Ελλήνων
ποδοσφαιριστών στο Πρέµιερ Λιγκ εν σχέση µε την
περασµένη χρονιά, οφείλεται κυρίως στην απουσία
των Μπέρις,  που ως γνωστόν υποβιβάστηκαν στην
Σούπερ Λιγκ ΝΝΟ.
Ας θυµηθούµε όµως τους Έλληνες ποδοσφαιριστές
που αγωνίστηκαν το 2011 στο Πρέµιερ Λιγκ και
πρόσφατα βραβεύτηκαν για τις επιδώσεις τους από
την εφηµερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ.
Μανόλης Γιάνναρος ..........................Σίδνεϊ Ολύµπικ
Άντονι ∆ουµάνης ..............................Σίδνεϊ Ολύµπικ
∆ηµήτρης Ζακύλας ................Γουέστ Σίδνεϊ Μπέρις
Ζέιµ Ζανέλι ........................................Σίδνεϊ Ολύµπικ
Πίτερ Ζορµπάς ..............................Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ
Τζέρι Καλούρης..................................Σίδνεϊ Ολύµπικ
Άντζελο Κοσµάτος ......................Ροκντέιλ Σίτι Σανς
Αχιλλέας Κωτσόπουλος..........Γουέστ Σίδνεϊ Μπέρις
Κώστας Λαγουδάκης ..............Γουέστ Σίδνεϊ Μπέρις
Τζορτζ Λαγουδάκης................Γουέστ Σίδνεϊ Μπέρις
Στιβ Λιάβας ......................Μπανκστάουν Σίτι Λάιονς
Φίλιππας Μακρής ..............................Σίδνεϊ Ολύµπικ
Τζιµ Μπάκης ..................................Σάθερλαντ Σαρκς
Μαρκ Μπαριάµης ..................Γουέστ Σίδνεϊ Μπέρις
Παναγιώτης Νίκας ....................................Σάθερλαντ
Τζορτζ Νόρα ....................Μπανκστάουν Σίτι Λάιονς
Πολ Ντι (∆ηµητριάδης) ..............Ροκντέιλ Σίτι Σανς
Γουίλιαµ Παπαγγελόπουλος........Μπανκ. Σίτι Λάιονς
Άντζελο Πετράτος..............................Σίδνεϊ Ολύµπικ
∆ηµήτρης Πετράτος ..........................Σίδνεϊ Ολύµπικ
Τζορτζ Σουρής................................Σάθερλαντ Σαρκς
Μιτς Σταµατέλης................................Σίδνεϊ Ολύµπικ
Νίκος Σταυρουλάκης......................Σάθερλαντ Σαρκς
Τζορτζ Στρογγυλός........................Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ
Κρις Τριάντης ....................................Σίδνεϊ Ολύµπικ
Τσανίδης Μπιλ .. Μπανκστάουν Σίτι Λάιονς
Νικόλας Τσαταλιός ............................Σίδνεϊ Ολύµπικ
Πίτερ Τσεκένης ................Μπανκστάουν Σίτι Λάιονς
Τζον Τσιρώνης ........................Γουέστ Σίδνεϊ Μπέρις
Νέστωρ Τσιούστας..................Γουέστ Σίδνεϊ Μπέρις
Γιάννης Φραγκογιάννης ................Σάθερλαντ Σαρκς
Τζέιµς Χρονόπουλος ....................Μαρκόνι Στάλιονς

1η Αγωνιστική Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ 2011
Oι Έλληνες που αγωνίστηκαν 
Μανόλης Γιάνναρος -  Σίδνεϊ Ολύµπικ ................90΄
Κρις Τριάντης – Σίδνεϊ Ολύµπικ............................84΄
Μπιλ Τσανίδης – Σίδνεϊ Ολύµπικ ..........................90΄
Πίτερ Τριάντης – Σίδνεϊ Ολύµπικ ..........................90΄
Τζέρι Καλούρης – Σίδνεϊ Ολύµπικ ........................71΄
Γ.Παπαγγελόπουλος (Αντζελ) -  Σ.Ολύµπικ. ........25΄
Γιώργος Σουρής – Σάθερλαντ Σάρκς ....................90΄
Γιάννης Φραγκογιάννης – Σάθερλαντ Σάρκς........62΄
Τζιµ Μπάκης – Σάθερλαντ Σάρκς..........................90΄
Νίκος Σταυρουλάκης – Σάθερλαντ Σάρκς ............90΄
Παναγιώτης Νίκας – Σάθερλαντ Σάρκς ................90΄
Νίκος Τσαταλιός – Σάθερλαντ Σάρκς....................89΄
Κώστας Λαγουδάκης – Ροκντάηλ..........................13΄
Γιώργος Στρογγυλός – Παρραµάτα Μελίτα..........90΄
Αγγελος Πετράτος – Παρραµάτα Μελίτα ..............3΄
Τζέιµς Χρονόπουλος- Μαρκόνι Στάλιονς ............90΄

Επί του πιεστηρίου - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Π
ρώτη αποχώρηση προπονητή από πάγκο οµάδας του Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ, πιθανολογείται ότι θα είναι
αυτή του τεχνικού της Παρραµάτα Μελίτα, Μπράιαν Ντιν. Οι λόγοι του διαζυγίου, άγνωστοι προς το
παρόν. Όµως θα περιµένουµε και την επίσηµη ανακοίνωση του συλλόγου των Μαλτέζων, που µπορεί

µετά την ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ εµφάνιση της οµάδας εναντίον των Σέρβων του Μπόνιρινγκ στην πρώτη
αγωνιστική, να αλλάξουν γνώµη...Ο Ντιν όµως απ’ ότι µαθαίνουµε, ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ µε τους Μαλτέζους...
Ο Σασο Πετρόφσκι µίλησε µε τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ λόγια για τον πρώην προπονητή του στα Τζετς, Μπάνκο
Κουλίνα. Ο υπογράφων, άκουσε και... έφριξε. Φυσικά θα υπάρξει και δεύτερη συνάντηση µε τον Σάσο, µε
µαγνητόφωνο και τα άλλα σύνεργα της δουλειάς για την «επίσηµη κατάθεση ψυχής» του Σάσο Πετρόφσι,
για «τα έργα και τις ηµέρες του Κροάτη τεχνικού»
Ψεύτης και µάλιστα κλασικότατος, προπονητής οµάδας του Α-Λιγκ. Γνωστός µάνατζερ ποδοσφαιριστών µας
κατήγγειλε ότι  στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου 2010-11 και κατά την περίοδο των µεταγραφών,
πρότεινε στον γνωστό προπονητή τρεις νεαρής ηλικίας ποδοσφαιριστές, για να πάρει την απάντηση...
∆εν θέλω νιάναρα στην οµάδα µου. Θέλω ποδοσφαιριστές µε πείρα και κάποιας ηλικίας για να βασίζοµαι σ’
αυτούς. ∆εν θέλω ποδοσφαιριστές να τους ΑΛΛΑΖΩ ΠΑΝΕΣ»
Τελικά ο «πονηρός» µάνατζερ, βρήκε τον τρόπο να υπογράψει και τους τρεις πιτσιρικάδες στην οµάδα του
προπονητή που... απεχθάνεται τις πάνες!!!
Τώρα ο ίδιος προπονητής, βγαίνει ανερυθρίαστα και δηλώνει στα ΜΜΕ... «Εδωσα τις ευκαιρίες στους
µικρούς και τα κατάφεραν. Είµαι από τους λίγους προπονητές που ρισκάρει δίνοντας ευκαιρίες σε νεαρούς
να αποδείξουν το ταλέντο τους»
Φυσικά και οι τρεις νεαροί που δεν ήθελε να δει ο  ΨΕΥΤΗΣ προπονητής «έβγαλαν µάτια» µε την απόδοσή
τους στο πρωτάθληµα του Α-Λιγκ που µας πέρασε και ο «καλός µάνατζερ» τρίβει τα χέρια του µε τις
προσφορές που δέχεται από οµάδες εκτός συνόρων...
Το όνοµα του προπονητή ποιο είναι.. προς το παρόν ας τον ονοµάσουµε «προπονητή ρόµπα νούµερο 1» και
µελλοντικά θα τον κάνουµε «ρόµπα» και δηµοσίως...
ΤΕΛΟΣ... Ζητούµε συγνώµη για την απουσία της σελίδας µε όλα τα σκορ των ποδοσφαιρικών
πρωταθληµάτων της ΝΝΟ στην χθεσινή µας έκδοση, που οφείλεται απλά σε επικοινωνιακούς λόγους και σε
άτοµα που δεν πρέπει να βασίζεσαι... Ας είναι όµως... Κάνε το καλό και ρίχτω στο γιαλό.... Γ. Στ.

Η οµάδα του Σάθερλαντ όπως ακριβώς παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο
του Seymour Shaw Football Stadium το περασµένο Σάββατο εναντίον των
περσινών πρωταθλητών του Μπλάκταουν, νικώντας τους µε 2-1. Και οι έξι

Ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στους «Καρχαρίες»
ξεκίνησαν στην ενδεκάδα που κατέβασε ο Ρόµπι Στάντον,  κάτι που δεν έχει

γίνει ποτέ σε ποδοσφαιρικό σύλλογο που δεν έχει Ελληνικές ρίζες.


