
Ιστορικός αγώνας και εγκαίνια της ανακαινισμένης 
«σκεπαστής»

Σίδνεϊ Ολύμπικ - Σίδνεϊ FC

Σίγουρα ένα δυνατό 
τεστ και για τις δύο ομάδες ο 
αγώνας του  Σαββάτου (10/9) 
στην έδρα της Ελληνικής ομά-
δας, Belmore Sports Ground, 
με τους «Μικρούς Πρωταθλη-
τές» του Πρέμιερ Λιγκ ΝΝΟ 
και επίδοξους νταμπλούχους 
(σημ. τώρα που επέστρεψε ο 
«Αμερικάνος» ποιος μας πιά-
νει, ο τελικός είναι στο τσεπά-
κι του τεχνικού δίδυμου του 
Σίδνεϊ Ολύμπικ)  και την Σίδ-
νεϊ FC, ανανεωμένη και αρκε-
τά ενισχυμένη ενόψει της νέας 
σαιζόν του Α-Λιγκ.

Το Σίδνεϊ Ολύμπικ που 
στον πρόσφατο αγώνα ενα-
ντίον της ΑΠΙΑ παρουσιάστη-
κε υπέρ το δέον βελτιωμένο 
εν σχέση με τους προηγού-
μενους αγώνες του πρωτα-
θλήματος, αισιοδοξεί να πάρει 
ακόμη και την νίκη, μια ιστο-
ρική νίκη θα λέγαμε έστω και 
φιλικού χαραχτήρα. (Τι δη-
λαδή, καλύτερη ομάδα είναι 
οι «Καρχαρίες» που «δάγκω-
σαν» τρεις φορές την περα-
σμένη Τετάρτη την  ομάδα του 
Vitezslav Lavicka;)

Μια υποτιθέμενη νίκη 
που σίγουρα θα λειτουργήσει 
θετικά στην ψυχολογία των 
ποδοσφαιριστών της ομάδας 
για τους υπόλοιπους αγώνες 
που θα δώσει το Σίδνεϊ Ολύ-
μπικ στα «στενά» πλέον πλαί-
σια των πλέι οφ. 

Γνωρίζουμε ότι  κάποιοι 
από εσάς θα έχετε τις ενστά-
σεις σας – και δικαιολογημέ-

να-  που «σπρώχνουμε» τους 
ποδοσφαιριστές της Ελληνι-
κής ομάδας να νικήσουν τους 
αντιπάλους που αγωνίζονται 
στο Α-Λιγκ σε έναν φιλικό 
αγώνα, αγώνα προετοιμασί-
ας και για τις δύο ομάδες. 

Όμως πιστέψτε μας κα-
λοί μας αναγνώστες, μια νίκη 
ή έστω μια πολύ καλή εμφά-
νιση το Σάββατο από πλευ-
ράς Σίδνεϊ Ολύμπικ, θα είναι 
ότι το καλύτερο για την ψυ-
χολογία, κατ΄αρχήν  των κου-
ρασμένων ποδοσφαιριστών 
μετά από μια δύσκολη χρο-
νιά που πλησιάζει στο τέλος 
της.  Για τη διοίκηση που «μά-
τωσε» πολύ αυτήν τη σαιζόν 
για να κρατήσει ποδοσφαιρι-
στές με αρκετά «υψηλό κασέ» 
και φυσικά τους φιλάθλους 
που αρχίζουν να βρίσκουν τον 
δρόμο προς τις κερκίδες του 
Belmore Sports Ground. Τις 
κερκίδες των 9.000 ολοκαί-
νουργιων  μπλε καθισμάτων 
της πλήρους ανακαινισμένης 
«σκεπαστής»…

Προσωπικά ο υπογρά-
φων θα ήθελε να συγχαρεί 
τον πρόεδρο Γιώργο Γιάν-
ναρο και την μικρή ομάδα 
των συνεργατών του, που 
κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ 
να υλοποιήσουν όλες σχε-
δόν τις υποσχέσεις που έδω-
σαν στον φίλαθλο κόσμο του 
Σίδνεϊ Ολύμπικ. Δεν είναι τυ-
χαίο ούτε καν εύκολη υπό-
θεση όλα όσα κατάφερε μια 
χούφτα διοικητικών παραγό-

ντων της Ελληνικής ομάδας 
τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν 
είναι τυχαίο και καλά θα κά-
νουμε  να ανατρέξουμε στο 
παρελθόν για να θυμηθούμε 
το χάλι της ομάδας, όχι μόνο 
στον αγωνιστικό χώρο, αλλά 
σε ότι είχε σχέση με το Σίδνεϊ 
Ολύμπικ σαν σύλλογος, για να 
εκτιμήσουμε την προσπάθεια 
που καταβάλλεται από πέντε, 
άντε έξι συμπολίτες μας. 

Στον τελευταίο αγώνα της 
ομάδας, που συνέπεσε με τον 
τελευταίο αγώνα της κανο-
νικής περιόδου του Πρέμιερ 
Λιγκ ΝΝΟ, το Σίδνεϊ Ολύμπικ 
έδειξε το καλό του πρόσω-
πο, την καλή αγωνιστική του 
πλευρά μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο, ενθουσιάζοντας τους 
φιλάθλους που κατέκλυσαν 
την ξεσκέπαστη κερκίδα και 
την πλευρά του λόφου, δη-
μιουργώντας ρεκόρ εισιτηρί-
ων για την αγωνιστική χρονιά 
που διανύουμε, ένας αριθμός 
που αναμένεται να διπλασια-
στεί στους επόμενους αγώ-
νες στα πλαίσια των πλέι οφ.

Εδώ θα πρέπει να κάνου-
με μια διευκρίνιση που αξίζει 
να μάθει το Ελληνικό φίλα-
θλο κοινό. Οι εισπράξεις της 
εισόδου στα πλέι οφ δεν θα 
καταλήγουν πλέον– όπως τις 
προηγούμενες χρονιές- στο 
ταμείο της Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας- αλλά θα μοι-
ράζονται οι δύο διαγωνιζό-
μενοι σύλλογοι. 

Σύμφωνα με αποκλει-

στικές δηλώσεις του Γιώρ-
γου Γιάνναρου, προέδρου του 
Σίδνεϊ Ολύμπικ, στον φιλικό 
αγώνα του Σαββάτου με αντί-
παλο το Σίδνεϊ FC, θα εγκαι-
νιαστεί η σκεπαστή κερκίδα 
του Belmore Sports Ground  
- πλήρως ανακαινισμένη - 
όπως επίσης  και τα υπερμο-
ντέρνα νέα αποδυτήρια του 
γηπέδου. Η Σίδνεϊ FC θα αγω-
νιστεί με όλα σχεδόν τα βασι-
κά της στελέχη.

 Όσο αφορά τώρα την 
παρουσία του Μπρετ  Έμερ-
τον που οι αγωνιστικές του 
υποχρεώσεις με τους σο-
κερούς τον αναγκάζουν να 
απουσιάσει από έναν αγώνα 
που θα ήθελε πολύ να δώ-
σει το παρόν του, επιστρέ-
φοντας στο Belmore Sports 
Ground μετά από οκτώ χρό-
νια,  έστω και σαν αντίπα-
λος της ομάδας που τον 
ανέδειξε σαν ποδοσφαιρι-
στή καταξιωμένο πλέον με 

τα χρώματα του αγγλικού πο-
δοσφαιρικού συλλόγου της 
Πρέμιερ Λιγκ, Μπλάκμπερνς 
Ρόβερς. Παρακάτω δημο-
σιεύουμε το έμψυχο υλικό 
των δύο ομάδων του Σίδ-
νεϊ, αντιπάλων το Σάββατο 
(10/9) στο Belmore Sports 

Ground  στις 19.30… Σίγουρα 
θα αγωνιστούν τα «δικά μας 
παιδιά» Δημήτρης Πετράτος 
και Τέρι Αντώνης που ξεπέ-
ρασε τον ελαφρό τραυματι-
σμό του, όπως επίσης και οι 
Νίκ(ος) Καρλ(όπουλος) και 
Σάνον Κολ. 

Τους πήραν 
τις κελεμπίες

Η εθνική ποδοσφαιρική ομάδα 
της Αυστραλίας στο «καμίνι» του 

Prince Mohamed bin Fahd Stadium, 
με θερμοκρασίες που φέρνουν 

λιποθυμίες, κατάφερε να νικήσει 
την αξιόμαχη εθνική της Σαουδικής 

Αραβίας, αποδίδοντας κατά διαστήματα 
ποδόσφαιρο για σεμινάριο. 

Σάββατο 10/9 Belmore Sports Ground  19.30

ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ                   ΣΙΔΝΕΪ FC
22 Ζακ Έλριτς    24. Caleb Rufer
21 Σαμ Εμμανουήλ  23. Rhyan Grant
19 Ντάιβιτ Γκούλο  22. Nathan Sherlock
18 Τζέρι Καλούρης  21. Scott Jamieson
17 Μίτσελ Σταματέλης  20. Ivan Necevski GK
16 Πίτερ Τριάντης  19. Mark Bridge
15 Τόντ Μπάμπερ  18. Juho Makela
14 Γ. Παπαγγελόπουλος  17. Τέρι Αντώνης
12 Μπιλ Τσανίδης  16. Milos Degenek
11 Ρόμπερτ Μιλέσκι  15. Terry McFlynn C 
10 Αντώνης Δουμάνης  13. Joe Gibbs
9 Χάσκι Ακιλ   12. Shannon Cole
8 Χρήστος Τριάντης  11. Δημήτρης Πετράτος
7 Φίλιππος Μακρής  10. Nick Carle
6 Αλεξ Σμίθ    9.  Bruno Cazarine
5 Ρίτσι Λούξιτς      7.  Hagi Gligor
4 Ιμπραήν Χαϊντάρ   6.  Hiro Moriyasu
3 Μπρετ Στάντμαν   5. Michael Beauchamp
2 Μανόλης Γιάνναρος   4. Pascal Bosschaart
1 Πολ Χέντερσον   3. Jamie Coyne
  2. Sebastian Ryall
  1. Liam Reddy GK

Ο Μπρετ  Έμερτον   θα 
απουσιάσει από έναν 
αγώνα που θα ήθελε 
πολύ να δώσει το παρόν 
του, επιστρέφοντας στο 
Belmore Sports Ground 
μετά από οκτώ χρόνια, 
λόγο σοκερούς. 

2014 FIFA World Cup Asian Qualifiers

Σαουδική Αραβία- Αυστραλία 1-3 Μεγάλη απόδοση από όλους 
όσους ποδοσφαιριστές 
χρησιμοποίησε ο Holger 

Osieck, με τους Χόλμαν και Ζούλο 
να παίρνουν άριστα, κυρίως ο πρώ-
τος που αν και αγωνίζεται στο ψυ-
χρό κλίμα της Ολλανδίας, κατάφερε 
να νικήσει τον καύσωνα αποδίδοντας 
ποδόσφαιρο προδιαγραφών Τσάμπι-
ονς Λιγκ. 

Τα τέρματα που έδωσαν τους τρεις 
εκτός έδρας βαθμούς στους σοκε-
ρούς που προηγούνται στον πίνακα 
της βαθμολογίας στον όμιλο D της 
Ασίας για την πρόκριση  στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο του 2014, πέτυχαν οι 
Κένεντι (40΄, 56΄) και Γουίλκσάιρ 
(77΄με πέναλτι) ενώ οι Άραβες μεί-
ωσαν στο 65΄με κτύπημα πέναλτι 
του Σαμρανί. 
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ΓρAφει ο ΓιΩρΓος ςταυρουλAκης     


