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Καλώς σας βρίσκω και πάλι 
φίλοι φίλαθλοι αναγνώστες…

Από το πρώτο λεπτό φάνηκε ποια ομάδα θα πάρει τους βαθμούς 
της νίκης στον αγώνα του Belmore Sports Ground την περασμένη 
Κυριακή. Το έχω γράψει πολλές φορές ότι οι Κροάτες τη χρονιά 
αυτή δεν έχουν πρόβλημα να πάρουν το πρωτάθλημα. Έχουν πολύ 
καλή ομάδα και το απέδειξαν και πάλι. Απέναντι στην ομάδα μας 
δεν έδειξαν να προσπαθούν ιδιαίτερα. Έπαιξαν όσο χρειαζόταν για 
να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον φετινό τίτλο. Εμείς 
προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε απέναντι στην ομάδα που την 
χρονιά αυτή δείχνει αχτύπητη.
Για τον γερμανό στράικερ, τον νεοφερμένο στο Μπέλμορ.. τι να 
πω. Μέτρησα δεκατέσσερις φορές που έπεσε στο χόρτο 
τραυματίας. Με παραμικρό τζαρτζάρισμα έχανε την ισορροπία 
του. Αν το παλικάρι αυτό δεν είναι τραυματισμένο.. δεν ξέρω τι να 
πω. Προς το τέλος του αγώνα έκανε μια καλή προσπάθεια 
περνώντας δυο τρεις αντιπάλους, δείχνοντας ότι διαθέτει καλή 
τεχνική κατάρτιση. Όμως να τα λέμε κι αυτά. Ο Ρενέ 
Κλίνγκενμπουργκ έρχεται σε μας μετά από ένα σκληρό 
πρωτάθλημα απ ότι μαθαίνω στην 3η κατηγορία της Γερμανίας, να 
αγωνιστεί σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο με άγνωστους 
συμπαίχτες σε ένα άγνωστο γι αυτόν πρωτάθλημα, με διαφορετικό 
στιλ παιχνιδιού, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός με την φανέλα 
μας απέναντι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, απέναντι 
στους πλέον ικανούς όσο και έμπειρους ποδοσφαιριστές  της 
Πρέμιερ Λιγκ 1.
Κάτι ακόμη που μου έκανε εντύπωση στον αγώνα της 
περασμένης Κυριακής στην πραγματικά  πολύ ψηλή ομάδα της 
Γιουνάιτεντ, που διαθέτει τέσσερις ποδοσφαιριστές κοντά στα δύο 
μέτρα, τις περισσότερες κεφαλιές τις κέρδισε ο Σταυρουλάκης που 
δεν .. φημίζεται για το ύψος του!! 
Τα τέρματα της νίκης της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ πέτυχαν οι Νίκας (46΄) 
νε πέναλτι και Πάιν (78΄). Πολύ καλός ο διαιτητής Κρις Φίσερ..
Η σύνθεση του Ολύμπικ.. Χέντερσον, Παπαγγελόπουλος, Ντε 
Μαρινί(Φοντάικ 82΄), Εγγερ, Χ. Γκαϊτατζής, Ο. Γκριν (Γκασπάρι 71΄), 
Μανδώνης, Σταματέλης, Τόμελιτς, Τσαταλιός (Μόνφορντ 77΄), 
Κλίνγκενμπουργκ
Η σύνθεση της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ…  Μάνος, Μπόσναρ, Μιλέσκι, 
Μοσιζούκι, Νίκας, Πάιν (Τανέσκι 91΄), Σιν, Σταυρουλάκης, Τρατ, 
Τριάντης (Σέρλοκ 93΄), Γιούρσλοκ. 
Κλείνοντας θα ήθελα να συμπληρώσω ότι.. αποχώρησε ο 
Μιχάλης Γκαϊτατζής από την ομάδα μας παραπονούμενος γιατί δεν 
έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, ακούστηκε ότι θέλει να αποχωρήσει ο 
Φοντάικ για τον ίδιο λόγο, ο Χρήστος Τριάντης είναι σε διακοπές 
στην Ελλάδα και σύμφωνα με τον Θανάση Δηλέ, εξωδιοικητικό 
παράγοντα της ομάδας μας, ο ποδοσφαιριστής από την Ρουάντα.. 
βρέθηκε και προφανώς θα ενισχύσει την ομάδα αυτήν την 
εβδομάδα.. 

Στο ρελαντί και με «μισή ομάδα», οι Κροάτες προηγήθηκαν με 5-0 στο ημίχρονο  του Μαρκόνι.. και 
σβήνοντας τις μηχανές στο δεύτερο μέρος, πέρασαν άνετα στον τελικό του Waratah Cup, έχοντας για 
σκόρερς τους Πάιν (3), Νίκα και Γιόσκοκ. Τελικό σκορ 5-1 και η ομάδα του Μαρκ Ρούνταν που οδεύει σε 
έναν ακόμη τελικό.. 
Στον άλλο ημιτελικό μετά από δύο «λευκά» ημίχρονα το Μένλι πέτυχε το γκολ της πρόκρισης στο 
120΄από την άσπρη βούλα, εκτέλεση που ανέλαβε ο Ντανιέλ Μπραγκ και «εκτέλεσε» τους περσινούς 
πρωταθλητές του Μπλακταουν Σίτι. Η ομάδα του Πολ Δημητριάδη για μία ακόμη φορά απέδειξε ότι και 
χωρίς πολλά χρήματα αν έχεις φιλοσοφία και όραμα, κάνεις θαύματα.. 
(Σημ) Λόγω πληθώρας ύλης το εν λόγω άρθρο δεν δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή.. 

Γράφει και Υπογράφει ο Γιώργος Γιώτας

«Τα Πάντα Όλα» Χτυπητή  η διαφορά μεταξύ Ολύμπικ 
και Γιουνάιτεντ.. 

Γράφει ο Γιάννης Μαυρίδης

Ευτυχώς που ήταν αρκετοί στο Belmore Sports 
Ground για να δουν την διαφορά της ομάδα που 
πάει γι τίτλο και της ομάδας που δεν πάει για απο-
λύτως τίποτε. Eχω γράψει επανειλημμένα, ότι οι 
Κροάτες είναι αχτύπητη ομάδα και τη σαιζόν αυτή 
δεν έχουν αντίπαλο. Όσοι ξέρουν μπάλα και δεν 
φορούν οπαδικά γυαλιά έχουν δει από την αρχή της 
σαιζόν ότι η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ έχει ότι χρειάζεται 
για να κάνει πρωταθλητισμό και το Ολύμπικ τίποτε 
το ιδιαίτερο, ένα μέτριο σύνολο ικανό μόνο για να 
τερματίσει σε μια θέση κάτω από την μέση του 
βαθμολογικού πίνακα. Αυτό το είδαν και το διαπί-
στωσαν την περασμένη Κυριακή στον αγώνα μετα-
ξύ των δύο αυτών ομάδων. 
Οι Κροάτες που αγωνίστηκαν και την περασμένη 
Τετάρτη στον ημιτελικό του Waratah Cup δεν προ-
σπάθησαν πολύ για να πάρουν μία ακόμη νίκη, δεν 
κουράστηκαν ιδιαίτερα για να νικήσουν το πολύ 
μέτριο Ολύμπικ μέσα στην έδρα του. 
Η ομάδα του Μαρκ Ρούνταν αγωνίστηκε με το 
σύνηθες  4-2-1-3, απέναντι στο 4-3-3 του  Γκραντ Λι 
που είχε δώσει και κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες για 
μαν του μαν επάνω στον Νίκα, τον Μιλέσκι όπως και 
οδηγίες για ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι. Τόσα πολλά 
σκληρά μαρκαρίσματα επάνω στους παίχτες της 
Κροάτιας Σίδνεϊ δεν έχω ξαναδεί σε προηγούμενους 
αγώνες με προηγούμενους αντιπάλους της Σίδνεϊ 
Γιουνάιτεντ. Πιστεύω ότι ο διαιτητής φέρθηκε με 
μεγάλη επιείκεια στο Ολύμπικ που μπορούσε να 
δώσει περισσότερες κίτρινες όπως και κόκκινη στο 
γιο του Ντεμαρινί με το νούμερο 15 στην πλάτη, που 

από την αρχή του αγώνα είχε σαπίσει στο ξύλο τον 
πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Παναγιώτη Νίκα. 
Για να τελειώνουμε τον αγώνα της περασμένης 
Κυριακής.. Η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ δεν χρειάστηκε να 
φορτσάρει, να προσπαθήσει πολύ για να πάρει τους 
βαθμούς της νίκης, απέναντι σε ένα Ολύμπικ που.. 
ναι  προσπάθησε αλλά έμεινε στην προσπάθεια. 
Όσο αφορά τώρα τον νέο απόκτημα του Ολύμπικ, 
τον 22χρονο στράικερ,  Ρενέ Κλίνγκενμπουργκ. Έδει-
ξε κάποια καλά στοιχεία αλλά φάνηκε ότι είναι 
κουρασμένος και ίσως τραυματίας. Μπορώ να πω 
ότι δεν προβλημάτισε καθόλου τους Κροάτες η πα-
ρουσία του και κάθε του προσπάθεια ήταν προβλέ-
ψιμη από τους έμπειρους μέσους και αμυντικούς της 
Γιουνάιτεντ.
Από το Ολύμπικ μου άρεσε ο Τσαταλιός και δεν 
καταλαβαίνω γιατί αντικαταστάθηκε, ο Σταματέλης 
που κράτησε πολύ καλά τη θέση και ο Μανδώνης. 
Από την Γιουνάιτεντ που αγωνίστηκε ομαδικά, χωρίς 
άγχος, ο Μάνος όποτε χρειάστηκε έκανε αυτό που 
έπρεπε κάτω και έξω από τα γκολπόστ του, οι δύο 
γιαπωνέζοι ήταν πολύ καλοί, οι δύο αμυντικοί μέσοι 
Τριάντης-Σταυρουλάκης έτρεξαν πολύ, έκλεισαν 
κάθε διάδρομο, οι Μιλέσκι-Νίκας έδειξαν πόσο 
καλοί χειριστές της μπάλας είναι, ο Πάιν έτρεξε 
πολύ και βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να σκοράρει 
για μία ακόμη φορά. 
Γενικά οι Κροάτες ήταν μια κλάση ανώτεροι από 
τους γηπεδούχους,  νικώντας δίκαια και εύκολα 
μαζί μια ομάδα που απέδειξε ότι δεν έχει τα φόντα 
να συνεχίσει στα πλέι οφ..

Για κάποιους αγώνες, προφανώς για όσους εντός έδρας απομένουν 
μέχρι το τέλος αυτής της σαιζόν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της 
Πρέμιερ Λιγκ 1 της Βικτόρια, ο 37χρονος πρώην διεθνής επιθετικός και 
ποδοσφαιριστής της Μέλμπουρν Βίκτορι, θα ενισχύσει τον Ελληνικό 
σύλλογο της Μελβούρνης, Αλέξανδρο (Heidelberg United) 

Ο Αρτσι Τόμσον στον 
Αλέξανδρο Μελβούρνης

Waratah Cup 

Στον Τελικό οι Κροάτες και τα 
Δελφίνια 

 Ημιτελική φάση- Αποτελέσματα

Τελικός  Waratah Cup  

Μένλι Γιουνάιτεντ - Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 
Κυριακή 10 Ιουλίου στο Lambert Park  15.00 

Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ – Μαρκόνι Στάλιονς  5-1
Μένλι Γιουνάιτεντ – Μπλακτάουν Σίτι  1-0 στην παράταση

Αποτελέσματα των 
Μικρών μας Ομάδων         

Στάνμορ Χογκ – Πανεπιστήμιο Σίδνεϊ 1-2

Γκλάινστβιλ Ράιντ Μάτζικ – Μπαλμάιν 
Τάιγκερς 4-3

Μπέρις – Σέντραλ Κοστ Μάρινερς 1-2

Πρόσπεκτ Γιουνάιτεντ – Μινώταυρος 2-0  


