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Αποτελέσματα Ελληνικών ομάδων
Γουέστ Σίδνεϊ Μπέρις – Μπλακτάουν Σπάρτανς 0-1
Γκλάνστβιλ Ράιντ Μλατζικ – Χέρστβιλ 1-0 ( 89΄Σ. Τόνκιν)
Μάουτ Ντρούιτ Τάουν – Στάνμορ Χογκ 2-2(10΄Παραδείσης, 57΄Φιλίππου)
Ηρακλής Μπέλμορ – Νορθμπιτζ 1-5 ( 7΄ Ντ. Φερνάντες)
Λούνταχαμ Γιουνάιτεντ – Μινώταυρος 3-1 (81΄Τζ. Γκιμλελας)

Δώρο στην γιορτή τους
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους Παναγιώτη Τσεκένη και Παναγιώτη Παπουτσή για την γιορτή τους, με 
τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους να τους «δωρίζουν» μια από τις μεγαλύτερες ήττες 
στην ιστορία του συλλόγου εντός έδρας  στο Πρέμιερ Λιγκ ΝΝΟ.  Μια «συντριβή» ανεπανά-
ληπτη (ελπίζουμε)  που είναι και οι ίδιοι οι προπονητές, εξίσου υπεύθυνοι.
Γιατί σε μια ομάδα που ισχύουν «άλλα μέτρα και άλλα σταθμά», επόμενο είναι κάποτε να «ξε-
σπάσουν» αντιδράσεις.  ‘Όταν δεν αντιμετωπίζονται οι ποδοσφαιριστές από την τεχνική ηγε-
σία «εξ ίσου» τότε οι «αδικημένοι» ψάχνουν και βρίσκουν την ευκαιρία και  «αντιδρούν» με 
τρόπο που πάντα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον σύλλογο.
Για το τι συνέβη εντός αγωνιστικού χώρου δεν θα αναφερθούμε. Γιατί άλλωστε αφού με λίγες 
λέξεις μπορούμε να δώσουμε την εικόνα που παρουσίασαν οι επίδοξοι πρωταθλητές εντός 
του αγωνιστικού χώρου. «Ήταν όλοι τους απόντες και θλιβεροί» 
Θλιβεροί με εξαίρεση τον Πίτερ Τριάντη, που εμείς προσωπικά γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες 
τέσσερις εβδομάδες σφίγγει τα δόντια και αγωνίζεται με ενέσεις λόγω τραυματισμού. Εκτός 
φυσικά του ψυχολογικού τραυματισμού που έχει υποστεί ο νεαρός υπερταλαντούχος ποδο-
σφαιριστής, με την απώλεια του πατέρα του.

Εξιλαστήριο θύμα;
Κλείνοντας- με την υπόσχεση να επανέλθουμε εφ όλης της ύλης, με λεπτομέρειες και  απο-
δείξεις  μετά το τέλος της αγωνιστικής σαιζόν 2011- σημειώνουμε ότι «την τραγική εικόνα» 
που παρουσίασε το Σίδνεϊ Ολύμπικ και όλα τα παρασκηνιακά -  που προς το παρόν δεν γρά-
φονται- τα πλήρωσε ο Αντώνης Δουμάνης, που από το βράδυ της Κυριακής αποτελεί παρελ-
θόν για τον σύλλογο.  Ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές που είδαν όλον τον αγώνα από τον 
πάγκο των αναπληρωματικών και φυσικά δεν μπορεί να κριθεί η απόδοση  του!!!
Υπάρχει λοιπόν και «εξιλαστήριο θύμα» στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δεν μας εξήγησαν 
«τα πως και τα γιατί» οι εορτάζοντας τεχνικοί της ομάδας, που πήραν την απόφαση και στην 
συνέχεια «ποίησαν την νησαν» έχοντας κλειστά τα κινητά τους τις τελευταίες μέρες…

Τσανίδης -  Σταματέλης 
Με τους Τσανίδη -  Σταματέλη τελικά τι γίνεται; Προπονούνται κανονικά, είναι σωστοί στις 
υποχρεώσεις τους; Παραμένουν στο ρόστερ του συλλόγου ή δεν ασχολούνται πλέον με το 
σπορ. Αν ασχολούνται τότε γιατί δεν τους δίδονται οι ευκαιρίες που σε άλλους δίδονται με 
το τσουβάλι, έστω και αν αποδεδειγμένα δεν το αξίζουν.  Όμως στον σύλλογο υπάρχουν και 
αρκετοί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές στην δεύτερη ομάδα που μπορούν να προσφέρουν αν 
τους δοθεί η ευκαιρία. Καιρός είναι λειτουργήσει το «αξιοκρατικό σύστημα» και συμμετοχή 
στην ομάδα να έχουν όσοι προσπαθούν περισσότερο, αξίζουν και.. παρουσιάζονται τακτικά 
στις προπονήσεις!!

Σίδνεϊ Ολύμπικ- Μαρκόνι 1-5

Σίδνεϊ Ολύμπικ… τα τσιγάρα, 
τα ποτά και τα ξενύχτια

Μία κοινωνική υποχρέωση που ήταν προσκεκλημένοι αρκετοί από τους ποδοσφαι-
ριστές του Σίδνεϊ Ολύμπικ,  «δίδεται» σαν αφορμή για την πανωλεθρία που υπέστη η 
Ελληνική ομάδα, τρεις μόλις αγωνιστικές πριν τα πλέι οφ εντός έδρας.

Πέντε οι παραστρατισθέντες ..
Πέντε πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές της ομάδας, Σάββατο βράδυ Κυριακή πρωί, 

υπερέβησαν τα όρια, υπερέβησαν τα εκσκαμμένα,  αγνόησαν τον εσωτερικό κανονι-
σμό του συλλόγου, με λίγα λόγια… «αμάρτησαν» για τον φίλο τους Κάρλος που τέ-
λεσε τους γάμους του την περασμένη εβδομάδα, με γλέντι τρικούβερτο.. που ακόμη 
συνεχίζεται!!   

Και οι ρουφιάνοι έχουν λόγο
Κάποιοι υποστηρίζουν - έχοντας αποδείξεις μάλιστα-  ότι.. «Για όλα φταίνε οι ρου-

φιάνοι» Καλά πληροφορημένες πηγές όμως αναφέρουν, ότι αυτό ήταν μόνο η αφορ-
μή, μια και η αιτία εστιάζεται στα αποδυτήρια και στις «κακές»  σχέσεις του τεχνικού 
δίδυμου της ομάδας, με ορισμένους πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές.

Δεν θα εμβαθύνουμε όμως περισσότερο την παρούσα στιγμή, τώρα που ο σύλ-
λογος θέλει ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση τρεις αγωνιστικές πριν τα πλέι οφ και ενώ 
προηγείται στον βαθμολογικό πίνακα «οριακά» πλέον, με Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ και Σαρκς 
να ονειρεύονται το «ρετιρέ» της βαθμολογίας που μεταφράζεται στον τίτλο του «μι-
κρού πρωταθλητή» και του γηπεδούχου στον «μεγάλο τελικό»

Περί .. θάρρους!!
Αντίθετα με τον πρόεδρο που για μια φορά ακόμη 

δείχνει ότι έχει «κάκαλα», λέγοντας τα πράγματα με 
το όνομα τους,  «κάκαλα» αποδεδειγμένα πλέον, δεν 

έχουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι της «συντριβής»
«Αυτό το χαστούκι πρέπει να μας γίνει μάθημα. 
Πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη αυτού του 

αγώνα και να προχωρήσουμε μπροστά. Πιστεύω ότι 
αυτό το μάθημα ήλθε την κατάλληλη στιγμή. Όλοι 
έχουμε ευθύνες και πρέπει να τις επωμιστούμε» 

δήλωσε ο πρόεδρος του Ολύμπικ Γιώργος Γιάνναρος 
που και στις νίκες και στις ήττες έχει το κινητό 
του ανοιχτό. Είπαμε ο πρόεδρος «διαθέτει» αυτά 

που δεν «διαθέτουν» κάποιοι άλλοι… Το θάρρος να 
αντιμετωπίσουν την αλήθεια όσο σκληρή κι αν είναι!! 
« Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία»… Χρόνια πολλά 
στο τεχνικό δίδυμο του Σίδνεϊ Ολύμπικ. Το δώρο αυτό 
στην ονομαστική τους εορτή το 2011, είναι σίγουρο 

ότι δεν θα το ξεχάσουν ποτέ των «ποτών» 
«Τα τσιγάρα τα ποτά και τα ξενύχτια».. ίσως για τον 
ποιητή να «κλείνουν τα καλύτερα τα σπίτια» στην 
προκειμένη περίπτωση όμως,  είναι η αφορμή να 

βγουν οι πραγματικές αιτίες «στο φως»
Απλά για την ιστορία και μόνο σημειώνουμε την 

σύνθεση του Σίδνεϊ Ολύμπικ…Χέντερσον, Γιάνναρος, 
Στάντμαν, Χάινταρ, Λούξιτς (είδε κόκκινη στο 
33΄) Μακρής, Χ. Τριάντης, Παπαγγελόπουλος 
(77΄Καλούρης), Π. Τριάντης (59΄Ακίλι) Γκούλο 

(46΄Μιλέσκι), Ομι… Δεν αγωνίστηκαν, Δουμλανης και 
Εμμανουήλ που παρέμειναν στον πάγκο.

Δύο φωτογραφίες 
των αντίπαλων 
πορτιέρο μετά 
την συντριβή 
της περασμένης 
Κυριακλης στο 
Belmore Sports 
Ground. Δύο 
φώτος που τα 
λένε όλα και 
αντιστοιχούν με 
πολλές χιλιάδες 
λέξεις


