
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η Αυστραλία νίκησε με 1-0 
στην Ταϊλάνδη, χωρίς τον 
Χάρι και χάρη σε γκολ του 

Μπρετ Χόλμαν,  εξασφαλίζοντας 
έτσι την πρόκριση στον 4ο και τε-
λευταίο γύρο των προκριματικών 
του Μουντιάλ 2014 στην ζώνη 
της Ασίας.  Όχι ότι το εθνικό συ-
γκρότημα της Αυστραλίας ήταν η 
ομάδα που περιμέναμε στον αγω-
νιστικό χώρο, αλλά τουλάχιστον 
κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα 
που χρειαζόταν με το παραπάνω. 
Ένας βαθμός ήταν το ζητούμενο 
για να περάσει στον 4ο γύρο, τρεις 
βαθμούς μάζεψε στο κατάμεστο 
Rajamangala Stadium στη Μπαν-
γκόκ, με υγρασία σε απίστευτα 
ύψη, με αντιπάλους «τσεκούρια» 
αλλά και τρομερά γρήγορους και 
ευέλικτους και με έναν διαιτητή 
επιεικώς μέτριο, με… μεγάλη συ-
μπάθεια στη γηπεδούχο ομάδα.

ΣΟΒΑΡΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ 
ΚΑΙ… Ο ΚΑΝΑΠΕΣ

Τα λάθη του ομοσπονδιακού τε-
χνικού.. αμέτρητα όσο αφορά τον 
καταρτισμό της ενδεκάδας, αλλά 
δεν κόστισαν. Αν όμως συνεχίσει 
να διαπράττει τα ίδια λάθη ο αξιό-
τιμος  κύριος Holger Osieck στην 
4η φάση των προκριματικών… 
βλέπουμε τους σοκερούς να παρα-
κολουθούν το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 2014 μαζί μας από τον καναπέ!! 
Οι αδύνατες έως … αόρατες εθνικές 
ομάδες που βρέθηκαν στον δρόμο 
του εθνικού συγκροτήματος μέχρι 
τώρα στην πορεία για την Βραζιλία 
και το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί 
στην χώρα του καφέ και της σάμπας 
το 2014, στον 4ο γύρο θα αντικατα-
σταθούν από εθνικές ομάδες που 
δεν θα συγχωρέσουν τα χίλια μύ-
ρια λάθη που διεπράχθησαν μέχρι 
τώρα. Λάθη που δεν «μέτρησαν» 
αρνητικά για τους σοκερούς λόγω 
απουσίας «σοβαρών» αντιπάλων. 
Σίγουρα αντίπαλοι όπως Κορέα, 
Ιαπωνία, Ιράν και κάποιος άλλος 
που ίσως βρεθεί αντίπαλος στην 

συνέχεια, δεν θα συγχωρήσουν 
την «ανύπαρκτη παρουσία» το Χάρι 
Κιούελ στην επίθεση, τους υπερ-
βολικά αργούς αμυντικούς Λούκας 
Νιλ και Μάθιου Σπιράνοβιτς, τους 
χωρίς φαντασία και τσαγανό μέσους 
Μίλε Τζεντινάκ και Καρλ Βάλερι.

ΤΟ ∆ΕΞΙ ΤΟΥ ΡΕΧΑΓΚΕΛ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΠΡΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ

Η πορεία προς την πρόκριση 
μετά και τον τελευταίο αγώνα αυ-
τού του γύρου το Φεβρουάριο στην 
Αυστραλία με αντίπαλους τους πε-
τρελαιάδες της Σαουδικής Αραβίας 
(όχι Σουηδικής βρε ανύπαρκτε και 
άμπαλε) δεν θα είναι στρωμένος με 
ροδοπέταλα… Χρειάζονται επει-
γόντως ενισχύσεις.  Απαιτείται η 
άμεση επιστροφή του Τιμ Καχίλ.  Η 
απαραίτητη σοβαρότητα του Γερμα-
νού τεχνικού των σοκερούς (καλά 
ούτε με το δεξί του Ρεχάγκελ δεν 
μπορεί να συγκριθεί ) και φυσικά 
η άμεση απομάκρυνση από τα κοι-
νά της εθνικής ομάδας και κυρίως 
από το δικαίωμα να έχουν λόγο στις 
επιλογές, κάποιων... «όνομα και μη 
χωριό» που λέει και η θεία μου η 
χορεύτρια, προπάντων ΑΥΤΟ το 
βλαχαδερό που δεν αποχωρίζεται 
τις άσπρες του κάλτσες έστω κι αν 
φοράει κατάμαυρο κοστούμι. 

ΝΙΚ ΚΑΡΛΑΡΤΣΙ ΤΟΜΣΟΝ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ 
ΤΟΥ ΑΛΙΓΚ 

Κακά τα ψέματα όμως οι Αυ-
στραλοί ποδοσφαιριστές κάποιας 
αξίας που αγωνίζονται στο εξωτε-
ρικό, έχουν λιγοστέψει. Δύσκολα 
μπορούμε να μετρήσουμε πέντε 
με έξι ικανούς να σηκώσουν το 
βάρος και τις ευθύνες μιας πρόκρι-
σης σε μια σειρά από αγώνες που 
θα οδηγήσουν στην Βραζιλία και 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. 
Υποχρεωτικά ο ομοσπονδιακός και 
οι συν αυτώ συνεργάτες, θα πρέ-
πει να βρουν λύσεις μέσα από το 
Α-Λιγκ. Γνώμη μας είναι ότι μπορεί 
το εθνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλη-

μα στην Αυστραλία να έχει τα χάλια 
του, όμως υπάρχουν παιχταράδες 
εδώ κι εκεί. Παιχταράδες που αν 
τους βάλεις μαζί να αγωνιστούν «θα 
κάνουν παπάδες». Υπάρχουν ποδο-
σφαιριστές που αν και έχουν δίπλα 
τους «μέτριους» στις ομάδες που 
αγωνίζονται, το ταλέντο τους κάνει 
«μπαμ» από μίλια μακριά. Τρα-
νό παράδειγμα ο Νικ Καρλ, που ο 
Γερμανός  αποδεδειγμένα «τον έχει 
γραμμένο», δίπλα σε κάποιον Μακ-
Φλίν και κάποιον Μπριτζ, κάποιον 
Καζαρίνε και κάποιους άλλους που 
ούτε στο Πρέμιερ Λιγκ της ΝΝΟ δεν 
έχουν θέση, κάθε εβδομάδα βγάζει 
μάτια. Άλλο ένα παράδειγμα ο «ένας 
και μοναδικός» Άρτσι Τόμσον. Και τι 
δεν φτιάχνει το παλικάρι κάθε αγω-
νιστική. Ζωγραφίζει, μας τρελαίνει 
με τις επινοήσεις του, μας τελειώνει 
με τις μαγικές του ικανότητες και την 
τεχνική του κατάρτιση, έστω κι αν 
έχει δίπλα του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ τον 
«βαδιστή τουρίστα»  Χάρι, που του 
έχουν κάνει μεγάλη χάρη και.. δεν 
πάει άλλο.

ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΙ ΙΣΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΟΥΝ

Την πρόκριση πήραν μετά τα 
αποτελέσματα της Τρίτης, εκτός 
από τους σοκερούς, το Ιράν και το 
Ιράκ, ενώ θυμίζουμε πως από την 
περασμένη Παρασκευή είχαν πε-
ράσει Ιαπωνία, Ουζμπεκιστάν και 
Ιορδανία. Οι τελευταίες 4 θέσεις 
θα κριθούν στην τελευταία αγω-
νιστική (29 Φεβρουαρίου). Αυτός 
είναι ο 3ος προκριματικός γύρος 
στην Ασία. Έχει 5 ομίλους, από τους 
οποίους περνούν οι δύο πρώτοι. Οι 
10 ομάδες λοιπόν που θα περάσουν 
θα δημιουργήσουν δύο ομίλους 
των 5 ομάδων στον 4ο και τελευ-
ταίο προκριματικό γύρο. Οι δύο 
πρώτοι κάθε ομίλου θα περάσουν 
στα τελικά του Μουντιάλ, και οι 3οι 
θα παίξουν μεταξύ τους μπαράζ, με 
τον νικητή εν συνεχεία να παίζει 
μπαράζ με τον 5ο της Νοτίου Αμε-
ρικής για μία θέση στο Μουντιάλ.

Γράφει ο Γιώργος Σταυρουλάκης

O Κόσμος ΤHURSDAY 17 NOVEMBER 2011ΣΠΟΡ 35

ΤΑΪΛΑΝ∆Η-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0-1
Οι σοκερούς μπορούν και χωρίς Χάρι!!

Ο Μπρετ Χόλμαν
πέτυχε το γκολ της νίκης

των σοκερούς
στην Ταϊλάνδη

 Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Σιγκαπούρη-Κίνα 0-4 

(42’ Γιου Χάι, 55’ Λι Βεϊφένγκ, 73’ και 82’ Ζενγκ Ζενγκ)

Ιορδανία-Ιράκ 1-3 
(17’ Αμπντέλ Φατάχ - 55’ και 81’ Ακράμ, 67’ Μουνίρ)

 
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Λίβανος-Νότια Κορέα 2-1 
(5’ Αλ Σααντί, 31’ πέν. Αλί Ατβί - 20’ πέν. Κου Για-Κέολ)

Κουβέιτ-Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2-1 
(49’ Ελ Ενεζί, 68’ αυτ. Αμπάς - 18’ Ματάρ)

 
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Βόρειος Κορέα-Ιαπωνία 1-0 
(50’ Πακ Ναμ-Τσολ)

Ουζμπεκιστάν-Τατζικιστάν 3-0 
(34’ Τουρσούνοφ, 60’ Αχμέντοφ, 72’ Γκεϊνριχ)

 
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ταϊλάνδη-Αυστραλία 0-1 
(76’ Χόλμαν)

Σαουδική Αραβία-Ομάν 0-0
 

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ινδονησία - Ιράν 1-4 

(43’ Παμουνγκάς - 7’ Μεϊνταβουντί, 20’ Ζαμπαρί, 
24’ Ρεζάεϊ, 72’ πέν. Νεκουνάμ)

Κατάρ-Μπαχρέιν 0-0

Οι βαθμολογίες
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 Ιορδανία 12

2 Ιράκ 12

3 Κίνα 6

4 Σιγκαπούρη 0

3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 Ουζμπεκιστάν 13

2 Ιαπωνία 10

3 Βόρειος Κορέα 6

4 Τατζικιστάν 0

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 Νότια Κορέα 10

2 Λίβανος 10

3 Κουβέιτ 8

4 Η. Α. Εμιράτα 0

4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 Αυστραλία 12

2 Σ. Αραβία 6

3 Ομάν 5

4 Ταϊλάνδη 4

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1 Ιράν 11

2 Κατάρ 9

3 Μπαχρέιν 6

4 Ινδονησία 0


