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Το τελικό σκορ του αγώνα της περασμένης Τρίτης για την 
2η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Ασιατικού Κυπέλλου 
που διεξήχθη μπροστά σε .. μόνο 50.000 φιλάθλους  στο 
Ολυμπιακό στάδιο του Σίδνεϊ, δείχνει μια άνετη επικρά-
τηση των σοκερούς απέναντι στο..  μέτριο σύνολο του 
Ομάν. Σίγουρα η ομάδα του Αγγελου Ποστεκόγλου στά-
θηκε καλά στο αγωνιστικό χώρο, με τις τρεις αλλαγές – η 
μία υποχρεωτική-  που πραγματοποίησε στην αρχική 
ενδεκάδα εν σχέση με τον πρώτο αγώνα ενάντια στο 
Κουβέιτ να κρίνονται άκρως επιτυχημένες. Οι σοκερούς 
κατάφεραν να προηγηθούν στο ημίχρονο με 3-0, με τον 
Μακάι στο 27΄, τον Κρούς στο 30΄και τον Μίλιγκαν στο 
2΄των καθυστερήσεων με πέναλτι, αφού είχε σκοράρει 
κανονικά και.. με τον νόμο,  αλλά ο γιαπωνέζος ρέφερι 
ακύρωσε το γκολ υποδεικνύοντας πέναλτι, που ο αρχηγός 
της Βίκτορι εκτέλεσε εύστοχα. Το τέταρτο τέρμα των 
σοκερούς πέτυχε στο 70΄ο Γιούριτς
Όμως για να φτάσουν οι σοκερούς στην άνετη επικρά-
τηση απέναντι στο Ομάν που έδειξε καλά στοιχεία..  ευ-
θύνεται ο πορτιέρο των οικοδεσποτών, Ματ Ράιαν που 
στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, απογειώθηκε «κατε-
βάζοντας» από το παραθυράκι της εστίας του φαρμακερό 
σουτ έξω από την περιοχή. Μια απόκρουση που προς το 
παρόν κρίνεται σαν «η απόκρουση του Ασιατικού Κυπέλ-
λου 2015» 
Τα εύσημα λοιπόν στον τερματοφύλακα των σοκερούς 
που δείχνει να εξελίσσεται σε άξιο αντικαταστάτη του 
Μαρκ Σουόρτσερ. Αν οι..  ΟΜΑΝιώτες είχαν προηγηθεί 
στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα των σοκερούς, σίγουρα 
θα άλλαξε και η ροή του αγώνα, με τους ποδοσφαιριστές 
του Ομάν να ταμπουρώνονται στα μετόπισθεν και άντε 
μετά να βρεις δίχτυα, κάνοντας πολύ δύσκολη και αγχω-
τική τη ζωή των Αυστραλών ποδοσφαιριστών… Άρα η 
απόκρουση του Ματ Ράιαν ήταν καθοριστική για την 
μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα.       
Όσο τώρα για την προσέλευση του κόσμου στο Ολυμπι-
ακό στάδιο, ο αριθμός 50.000 κρίνεται «πτωχότατος», 
αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι το Σίδνεϊ διαθέ-
τει «μούφα» φιλάθλους και μόνο η Μελβούρνη ξέρει να 
γεμίζει γήπεδα και στάδια.
Πάντως η «κοτσάνα» της βραδιάς ακούστηκε από τα 
μεγάφωνα του Ολυμπιακού σταδίου μετά το τέλος της 
αναμέτρησης, Σοκερούς-Ομάν, με τον Ρόμπι Κρούς της 
Γερμανικής ομάδας TSV Bayer 04 Leverkusen, να αναδει-
κνύεται σε ποδοσφαιριστή με την καλύτερη απόδοση, με 
τους φιλάθλους που είχαν απομείνει στην κερκίδες να 
κοιτάζονται μεταξύ τους περίεργα δείχνοντας να μην 
συμφωνούν με την απόφαση των.. φωστήρων του ποδο-
σφαίρου, που έκριναν την μέτρια απόδοση του Κρούς, 
καλύτερη όλων. 
Φυσικά την νύφη πλήρωσαν οι γνωστοί δημοσιογράφοι 
που ψηφίζουν για τον καλύτερο σε απόδοση ποδοσφαι-
ριστή μετά από κάθε αγώνα, εντελώς άδικα όπως απεδεί-
χθη αργότερα, μαθαίνοντας από άτομα της ποδοσφαιρικής 
ομοσπονδίας Αυστραλίας, ότι υπεύθυνοι για την κοτσάνα 
της βραδιάς δεν ήταν οι δημοσιογράφοι, αλλά δέκα εντε-
ταμένοι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Ασίας, που σί-
γουρα είδαν τον αγώνα με την πλάτη γυρισμένη στον 
αγωνιστικό χώρο.. 

Δεν εξηγείτε αλλιώς που οι.. εντεταλμένοι της Ασιατικής 
ομοσπονδίας δεν είδαν τον Μαρκ Μίλιγκαν αλάνθαστο σε 
όλες του τις μεταβιβάσεις, με πολλά τρεξίματα και θετικά 
κοψίματα σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Δεν εξηγείτε 
πως δεν είδαν τον Τζάσον Ντάβιντσον της Αγγλικής West 
Bromwich Albion, με αστείρευτες δυνάμεις, θετικά κοψί-
ματα και τάκλιν σε όλη την διάρκεια του αγώνα.  Πως και 
δεν είδαν τονΜατ Μακάι του Brisbane Roar, και τόσους 
ακόμη ποδοσφαιριστές των σοκερούς που σίγουρα είχαν 
καλύτερη απόδοση από τον βραβευθέντα..  

Οι 5 Καλύτερες επιθετικά ομάδες
1. Αυστραλία 4.00 Γκολ ανά αγώνα 8 Γκολ 
2. ΗΑΕ 4.00 Γκολ ανά αγώνα 4 Γκολ 
3. Ιαπωνία 4.00 Γκολ ανά αγώνα 4 Γκολ 
4. Σαουδική Αραβία 2.00 Γκολ ανά αγώνα 4 Γκολ 
5. Ιράν 2.00 Γκολ ανά αγώνα 2 Γκολ 

Αυστραλία – Ομάν 4-0 

Ο ΚΑΛΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΡΑΙΑΝ ΚΑΙ Η ΚΟΤΣΑΝΑ 
ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

OMAΔΕΣ ΑΓ. Ν. I. H. ΒΑΘΜ.

1 Αυστραλία 2 2 0 0 6

2 Ν. Κορέα 2 2 0 0 6

3 Κουβέιτ 2 0 0 2 0

4 Ομάν 2 0 0 2 0

OMAΔΕΣ ΑΓ. Ν. I. H. ΒΑΘΜ.

1 Κίνα 2 2 0 0 6

2 Σ. Αραβία 2 1 0 1 3

3 Ουζμπεκιστάν 2 1 0 1 3

4 B. Κορέα 2 0 0 2 0

OMAΔΕΣ ΑΓ. Ν. I. H. ΒΑΘΜ.

1 ΗΑΕ 1 1 0 0 3

2 Ιράν 1 1 0 0 3

3 Μπαχρέιν 1 0 0 1 0

4 Κατάρ 1 0 0 1 0

OMAΔΕΣ ΑΓ. Ν. I. H. ΒΑΘΜ.

1 Ιαπωνία 1 1 0 0 3

2 Ιράκ 1 1 0 0 3

3 Ιορδανία 1 0 0 1 0

4 Παλαιστίνη 1 0 0 1 0

2ος  όμιλος

3ος  όμιλος

4ος  όμιλος

1ος  όμιλος

13/01/15  Ομάν - Αυστραλία   0-4  
13/01/15  Κουβέιτ - Ν. Κορέα   0-1  
12/01/15  Ιορδανία - Ιράκ   0-1  
12/01/15  Ιαπωνία - Παλαιστίνη   4-0  
11/01/15  Ιράν - Μπαχρέιν   2-0  
11/01/15  ΗΑΕ - Κατάρ     4-1  
10/01/15  Σαουδική Αραβία - Κίνα   0-1  
10/01/15  Ουζμπεκιστάν - B. Κορέα   1-0  
10/01/15  Ν. Κορέα - Ομάν   1-0  
09/01/15  Αυστραλία - Κουβέιτ   4-1  
14/01/15  B. Κορέα - Σαουδική Αραβία  1-4
14/01/15  Κίνα - Ουζμπεκιστάν  2-1
15/01/15  Μπαχρέιν - ΗΑΕ 
15/01/15  Κατάρ - Ιράν 
16/01/15  Παλαιστίνη - Ιορδανία 
16/01/15  Ιράκ - Ιαπωνία 
17/01/15  Αυστραλία - Ν. Κορέα 
17/01/15  Ομάν - Κουβέιτ 
18/01/15  Ουζμπεκιστάν - Σαουδική Αραβία 
18/01/15  Κίνα - B. Κορέα 

Αποτελέσματα και πρόγραμμα ομίλων 

Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Αυστραλία –Κορέα, Brisbane Stadium  19.00 

AFC Asian Cup 2015

Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΏΝΑΣ 
ΤΏΝ ΣΟΚΕΡΟΎΣ

Βαθμολογίες ομίλων… 

Η εθνική ομάδα της Αυστραλίας χρειάζεται απλά τον 
βαθμό της ισοπαλίας τον τρίτο αγώνα της στην φάση 
των ομίλων, αύριο Σάββατο εναντίον της  Κορέας ώστε 
να σιγουρέψει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση 
των νοκ άουτ παιχνιδιών, του AFC Asian Cup 2015.
Ακόμη και με ισοπαλία απέναντι στην ισχυρή ομάδα 
της Κορέας οι Σοκερούς τερματίζουν στην πρώτη 
θέση του 1ου ομίλου και αυτό γιατί έχουν πετύχει 8 
τέρματα ενώ έχουν δεχτεί ένα, αντίθετα από τους 
Κορεάτες που έχουν πετύχει δύο τέρματα χωρίς 
ακόμη να έχουν δεχτεί γκολ, ενώ μετά από την 2η αγω-
νιστική και οι δύο εθνικές ομάδες έχουν από δύο νίκες 
και έξι βαθμούς.
Σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις του Άγγελου 
Ποστεκόγλου, θα δοθεί χρόνος συμμετοχής και σε 
άλλους ποδοσφαιριστές, άρα και στον αγώνα αυτόν ο 
ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα κατεβάσει την ίδια 
ενδεκάδα.
Ενδέχεται να επιστρέψει ο Μίλε Γιέρντινακ εφ όσον ο 
γιατρός των σοκερούς του δώσει το πράσινο φως μετά 
τον τραυματισμό του στην πρεμιέρα του Πανασιατι-
κού Κυπέλλου, όμως ο Άγγελος Ποστεκόγλου ίσως να 
θέλει να τον προφυλάξει για παν ενδεχόμενο, έτσι 
ώστε να τον έχει στην διάθεσή του στους αγώνες νοκ 
άουτ που ακολουθούν την ερχόμενη εβδομάδα. 
Σίγουρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αυστραλίας 
δεν θα αλλάξει τον κορμό της ενδεκάδας, απλά θα 
ξεκουράσει κάποιους καταπονημένους ποδοσφαιρι-
στές δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε κάποιους άλλους. 
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ένας εξ αυτών θα είναι και ο 
21χρονος Τέρι Αντώνης, με την εθνική ποδοσφαιρική 
ανδρική ομάδα της Αυστραλίας μετά από μεγάλο χρο-
νικό διάστημα να έχει στην σύνθεσή της Ελληνικής 
καταγωγής ποδοσφαιριστή.
Όσο αφορά τώρα την αντίπαλο των σοκερούς εθνική 
ομάδα της Κορέας, ο τεχνικός της Ούλι Στίλικε διαθέτει 
ένα συμπαγές σύνολο αποτελούμενο από αρκετούς 
έμπειρους ποδοσφαιριστές  . Ποδοσφαιριστές με  
παραστάσεις σε μεγάλα πρωταθλήματα, παίκτες όπως 
ο Τσα Ντου Ρι στην άμυνα, στα 34 του πλέον με πλού-
σια θητεία στα Γερμανικά γήπεδα και δυο σεζόν στη 
Σέλτικ, όπως  και οι Κου Τζα (Μάϊντζ) και Κι Σουνγκ 
(Σουόνσι) στη μεσαία γραμμή, δίνουν μια δυναμική 
που μπορεί να πάει του Κορεάτες στο ψηλότερο σκαλί 
της βαθμολογίας του 1ου ομίλου, αφήνοντας στην 2η 
θέση τους σοκερούς. Ίσως οι Κορεάτες να μην είχαν 
ονειρευτεί 1η θέση στους ομίλους, όμως τώρα που 
έφτασαν στην βρύση, είναι σίγουρο ότι θα προσπαθή-
σουν να πιούν νερό!! 
Ο αγώνας Αυστραλίας –Κορέας θα μεταδοθεί με 
απ΄  ευθείας σύνδεση από το συνδρομητικό τηλε-
οπτικό κανάλι Fox Sports…  


