
Πολ Χέντερσον, Μανόλης Γιάνναρος, Ιμπραήμ Χάινταρ, Μπρετ 
Στάντμαν, Φίλιππος Μακρής, Γουίλιαμ Παπαγγελόπουλος, οι 
έξι ποδοσφαιριστές που αποτελούν την βάση της ομάδας και 
που γύρω από αυτούς, οι δύο τεχνικοί του Σίδνεϊ Ολύμπικ θα 
προσπαθήσουν να κατεβάσουν ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο 
ικανό να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει με πολλές πιθα-
νότητες τον τίτλο.
Ονόματα ποδοσφαιριστών που δοκιμάστηκαν και άφησαν πολύ 
καλές εντυπώσεις θα μας επιτραπεί να μην αναφέρουμε, προ-
σπαθώντας να μην κάνουμε ζημιά, μια και οι νέοι ποδοσφαιριστές 
που αγωνίστηκαν δεν έχουν υπογράψει ακόμη συμβόλαιο συ-
νεργασίας με τον Ελληνικό σύλλογο, αρκούμενοι απλά να έχουν 
δώσει τα χέρια με τους Τσεκένη-Παπουτσή, απλά συμφωνώντας 
προφορικά σε θέματα αποδοχών και διάρκεια συνεργασίας.

 

Τρεις ποδοσφαιριστές πάντως που δοκιμαστήκαν, έδειξαν ότι 
μπορούν να βοηθήσουν και να αντικαταστήσουν επάξια τους 
αδελφούς Πίτερ και Χρήστο Τριάντη- αν και ο νεαρός Πίτερ 
υπάρχουν πιθανότητες να επιστρέψει- όπως επίσης  την απου-
σία των Γκούλο και Αγουόντ.
Πολύ καλές κριτικές αποκόμισαν οι ποδοσφαιριστές που προ-
ωθήθηκαν από την δεύτερη ομάδα του συλλόγου, όπως ο Μη-
τρογιάννης, ο Τσούλος και ο Δημητρίου, που πρέπει να τους 
δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για να αποδείξουν το αναμφι-
σβήτητο ταλέντο τους… 
Όσο αφορά τώρα τον αγώνα εναντίον της ΑΠΙΑ, μιας ΑΠΙΑ που 
δεν μας «γέμισε το μάτι» με το Σίδνεϊ Ολύμπικ να προηγείται  
2-0, χάρη σε δύο υπέροχα τέρματα, δημιουργώντας αρκετές 
ευκαιρίες για να διευρύνει περισσότερο το σκορ. Προς το τέλος 
της συνάντησης το Ολύμπικ δέχτηκε τέρμα, με το τελικό σκορ 
να «γράφει» 2-1 υπέρ της Ελληνικής ομάδας που ξεκίνησε με 
τρεις βαθμούς το «Κύπελλο προετοιμασίας», ευελπιστώντας να 
φτάσει στον τελικό της 10ης Μαρτίου. 
Μιλώντας με τους τεχνικούς του Σίδνεϊ Ολύμπικ, Τσεκένη-Πα-
πουτσή, διαπιστώσαμε ότι έχουν βάλει υψηλούς στόχους όσο 
αφορά τίτλους και μεταγραφές… «Δεν έχουμε ακόμη πει την 
τελευταία λέξη στον μεταγραφικό τομέα. Έχουν καταστρώσει τα 
σχέδιά μας για την νέα σαιζόν, ολοκληρώσαμε θετικά την βασική 
μας προετοιμασία και αρκετά θετικά στοιχεία έχουμε συλλέξει 
μετά από τους πρώτους  αγώνες που έχουμε δώσει» δήλωσε 
σε συνεργάτη του αθλητικού magazine ο Πίτερ Παπουτσής…
«Τη χρονιά αυτή ξεκινήσαμε προετοιμασία σε σωστές αθλητι-
κές εγκαταστάσεις και αυτό είναι ότι το καλύτερο έχει συμβεί 
στο Σίδνεϊ Ολύμπικ από την ημέρα που ανέλαβα τον πάγκο της 
ομάδας. Έχουμε βελτιωθεί αρκετά όσο αφορά δύναμη, ταχύτη-
τα, αντοχή και τώρα ουσιαστικά μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος 
της προετοιμασίας με ποιο ελαφρές προπονήσεις χωρίς ιδιαίτε-
ρη ένταση και τους αγώνες που θα δώσουμε για το Pre-season 
Cup, που όμως δεν θα αρκεστούμε μόνο σ αυτούς αλλά και σε 
αγώνες που θα δώσουμε ενδιάμεσα».. μας ενημέρωσε ο Πίτερ 
Τσεκένης…

«Επειδή υπάρχει μια ανησυχία στους φιλάθλους μας ότι θα 
αποχωρήσω από τα διοικητικά της ομάδας, θα ήθελα να σας 
ενημερώσω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει την χρονιά αυτή 
τουλάχιστον. Ναι έχω σκεφτεί να παραχωρήσω την θέση μου 
σε νέα διοικητικά στελέχη, αλλά αυτό αργεί ακόμη» δήλωσε 
στον υπογράφοντα ο Γιώργος Γιάνναρος που ναι μεν αποχώρη-
σε από την θέση του προέδρου, όμως ακόμη δεν ανακοινώθη-
κε ο αντικαταστάτης του, ενώ αυτός είναι που εκπροσωπεί τον 
Ελληνικό σύλλογο στις συνεδριάσεις του Πρέμιερ Λιγκ και της 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ΝΝΟ…
Χωρίς τέσσερα βασικά στελέχη τους, οι Σάρκς καθήλωσαν στην 
κυριολεξία τους νεοφώτιστους στο Πρέμιερ Λιγκ ΝΝΟ, Σέντραλ 
Κοστ, μια ομάδα που όμως θα ενισχυθεί με έξι ποδοσφαιριστές 
του Α-Λιγκ μετά το τέλος των υποχρεώσεων των Μάρινερς στο 
εθνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Αυστραλίας. Άρα η ομάδα του 
Σέντραλ Κοστ, που είδαμε στην πρεμιέρα του Pre-season Cup 
δεν θα είναι η ίδια στην έναρξη του πρωταθλήματος…
Η ομάδα του Ρόμπι Στάντον, χωρίς Μπόρτμαν, Μακμάστερ και 
Γκόρντον, δεν άφησε πολλά περιθώρια στους Μάρινερς, έχο-
ντας την πρωτοβουλία των κινήσεων από το πρώτο μέχρι το 
τελευταίο λεπτό. Ο νεαρός θηριώδης αμυντικός μέσος Νικ Λίτ-
λερ, που αποκτήθηκε από τους Λύκους του Γούλογκονγκ, από 
την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Σάθερλαντ, έγινε 
αμέσως μεταγραφικός στόχος, πέφτοντας στην αντίληψη των 
σκάουτερς της  Σίδνεϊ FC.
Μετά την μετακίνηση του Γιάννη Φραγκογιάννη στο Μπλάκτα-
ουν Σίτι που αποτελεί βασικό στέλεχος,  την αποχώρηση του 
Γιώργου Σουρή και Τζιμ Μπάκη, οι Ελληνικής καταγωγής πο-
δοσφαιριστές περιορίστηκαν στους τρεις.. Νίκας, Σταυρουλά-
κης, Τσαταλιός που δηλώνουν... να έχουμε βρει τον τέταρτο και 
να ψάχνουν για τον πέμπτο και γιατί και τον έκτο πατριώτη να 
του φορέσουν την φανέλα του Σάθερλαντ… 
Στην 2η αγωνιστική του Pre-season Cup, δεσπόζει η συνάντη-
ση Σίδνεϊ Ολύμπικ- Σάθερλαντ Σάρκς, με την Ελληνική ομάδα 
γηπεδούχο να αγωνίζεται το Σάββατο στις 19.00 στο Seymour 
Shaw Stadium        


