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Του Γιώργου Σταυρουλάκη
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sportseditor@kosmos.com.au

Καλώς σας βρίσκω και πάλι φίλοι 
φίλαθλοι αναγνώστες…

...και με το καλό να τα πούμε και πάλι τον Οκτώβριο. Θα μου λείψετε και θα σας 
λείψω για τους επόμενους τέσσερις μήνες λόγω διακοπών μου στην Ελλάδα. Είμαι 
σίγουρος ότι το ρεπορτάζ από το Ολύμπικ δεν θα σας λείψει, μια και αναλαμβάνουν 
δράση οι συνεργάτες των αθλητικών μας σελίδων να καλύψουν το υπόλοιπο του 
πρωταθλήματος.
Δύσκολος ο αγώνας της Κυριακής αυτός με την Παρραμάττα. Το έχω γράψει 
επανειλημμένα ότι η ομάδα της Παρραμάττα, όπως και το Μένλι είναι δυο ομάδες που 
θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Φυσικά το Μένλι του Πολ Ντι 
πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και στον τελικό. Εχει τα προσόντα να το καταφέρει, 
με νεαρούς ταλαντούχους 
ποδοσφαιριστές και την «βόμβα 
μεταγραφή» του αμυντικού Σαν 
Κάνσντελ Σέριφ, που επέστρεψε 
από την Αγγλία για μόνιμη 
εγκατάσταση στην Αυστραλία.  
Όσο τώρα για την Παρραμάττα 
ένα έχω να πω. Κανένας δεν 
πίστευε στις δυνατότητες του 
Κομσεντίνο σαν προπονητή, 
όταν τον είχαμε στο Ολύμπικ. 
Τα δύο τελευταία χρόνια που 
ανέλαβε την Παρραμάττα με… 
σκάρτα $150.000 μπάτζετ, έχει 
μοντάρει ομάδα για πλέι οφ. 
Ομάδα που όχι μόνο παίζει καλό 
και σωστό ποδόσφαιρο, αλλά 
παίρνει και αποτελέσματα.  
Νομίζω ότι αν δεν προσέξουμε ιδιαίτερα τον αγώνα αυτό, ή αν αγωνιστούμε όπως 
εναντίον της Κροάτιας δεν θα έχουμε τύχη. Ελπίζω ο Κλίνγκενμπουργκ τον νέο μας 
απόκτημα να αναλάβει δράση, ο Γκαϊτατζής να βοηθήσει στην προσπάθεια του 
σκοραρίσματος και γενικά όλοι όσοι αγωνιστούν να καταλάβουν ότι αν δεν βάλουν 
τα πόδια τους, αποτέλεσμα θετικό δεν έρχεται.. 
Υπάρχει πιθανότητα να ενισχύσει την ενδεκάδα μας και ο ποδοσφαιριστής από 
την Ρουάντα, που όπως μου αποκάλυψε ο Θανάσης Δηλές τον βρήκε και θα κάνει 
τα πάντα να είναι έτοιμος να φορέσει την φανέλα μας την Κυριακή εναντίον της 
Παρραμάττα.. 
.. Ραντεβού στο Belmore Sports Ground. Θέλω να σας δω όλους. Η ομάδα μας έχει 
απόλυτη ανάγκη την παρουσία όλων μας…  

Γράφει και Υπογράφει ο Γιώργος Γιώτας

«Τα Πάντα Όλα» Προφανώς άλλο αγώνα είδαν  
και άλλο σχολίασαν… 

Γράφει ο Γιάννης Μαυρίδης

Πολλές φορές βλέποντας έναν αγώνα και 
την επόμενη διαβάζω ή ακούω κριτική του 
εν λόγω αγώνα, πιστεύω ότι.. ήταν πολύ 
πιθανό να μην είδαμε τον ίδιο αγώνα. Δέ-
χομαι οι οπαδοί που έχουν το.. ακαταλόγιστο 
και μπορούν να λένε ότι 
θέλουν για την ομάδα που 
υποστηρίζουν, όμως γνω-
στοί δημοσιογράφοι με 
εμπειρία να γράφουν 
αρλούμπες, δεν το δέχομαι. 
Κάτι παρόμοιο συνέβη και 
στον αγώνα της περασμέ-
νης Κυριακής που παρα-
κολούθησα από τις κερκί-
δες του Μπέλμορ με με-
γάλη προσοχή. 
Στην έκδοση της περα-
σμένης Τρίτης έγραψα την 
άποψη και τα σχόλια μου 
για τον αγώνα Ολύμπικ-
Κροάτια, ότι.. «η Σίδνεϊ 
Γιουνάιτεντ έχει ότι χρει-
άζεται για να κάνει πρω-
ταθλητισμό και το Ολύμπικ 
τίποτε το ιδιαίτερο, ένα 
μέτριο σύνολο ικανό μόνο 
για να τερματίσει σε μια 
θέση κάτω από την μέση 
του βαθμολογικού πίνακα» 
μια κριτική που βρήκε 
σύμφωνους ένα μεγάλο 
μέρος φίλων των δύο ομά-
δων που παρακολούθησαν 
τον αγώνα και αντίθετους τους δυο τρις 
«άρρωστα φανατικούς» του Ολύμπικ, που 
πιστεύουν ότι η ομάδα τους αδικήθηκε από 
την διαιτησία και.. έπρεπε να κερδίσει τους 
Κροάτες. Είπαμε οι οπαδοί συγχωρούνται.. 
επειδή βλέπουν το αγώνα με «οπαδικά 
γυαλιά». 
Όμως οι δημοσιογράφοι που είναι εντε-

ταλμένοι να περιγράψουν και να κριτικάρουν, 
δεν δικαιολογούνται. Διάβασα ότι ο Εντι 
Μπόσνα αμυντικός της Κροάτια ήταν ένας 
από τους καλύτερους σε απόδοση ποδο-
σφαιριστής της συνάντησης του Belmore 

Sports Ground και.. τρελά-
θηκα. 
Γνώμη μου και γνώμη 
αρκετών που μίλησα μαζί 
τους για τον εν λόγω αγώ-
να, πιστεύουν ότι Πίτερ 
Τριάντης και Νίκος Σταυ-
ρουλάκης στον χώρο της 
μεσαίας γραμμής έκαναν 
όλη τη δουλειά για την 
ομάδα του Ρούνταν, με 
τους δύο Ιάπωνες, Μοσι-
ζούκι και Σιν να έχουν 
εξαιρετική απόδοση και 
τους Παναγιώτη Νίκα και 
Ρόμπι Μιλέσκι σε όχι και 
τόσο καλή μέρα, δικαιολο-
γημένα πιστεύω, γιατί ο 
αγωνιστικός χώρος δεν ήταν 
ιδανικός για τους δύο τε-
χνίτες ποδοσφαιριστές 
αλλά και γιατί οι αντίπαλοι 
είχαν πάρει εντολές να τους 
μαρκάρουν στενά και σκλη-
ρά. 
Όσο για τον Μπόσνα που 
το όνομά του φιγουράρει 
στην ενδεκάδα της 16ης 
αγωνιστικής.. τι να πω και 

τι να γράψω. Ήταν αργός, ασταθής, χωρίς 
σωστές τοποθετήσεις, χωρίς κίνηση. Με 
λίγα λόγια ήταν αρνητικός. Τώρα αν ένα σουτ 
φάουλ και ένα δυο κοψίματα σε όλο τον 
αγώνα ήταν αρκετά για να αναδειχθεί σε 
στόπερ της εβδομάδας από έναν εγκεκρι-
μένο δημοσιογράφο, νομίζω ότι είναι λάθος 
και παραπληροφόρηση μαζί..  

ΤΟΜΑΣ ΜΑΝΟΣ.. Διεκδικεί με 
αξιώσεις τους τίτλους του 
καλύτερου τερματοφύλακα 
της χρονιάς ή του καλύτερου 
νεαρού ποδοσφαιριστή της 
σαιζόν.. Ο 18χρονος Τόμας 
Μάνος έχει καταπλήξει με την 
απόδοση του κάτω και έξω 
από τα δοκάρια της Σίδνεϊ 
Γιουνάιτεντ και είναι μια από 
τις αιτίες, που οι Κροάτες 
έχουν ξεφύγει στην κορυφή 
της βαθμολογίας.  

CLUB CHAMPIONSHIP Club U/18's U/20's 1ST Total

Sydney FC 38 88 136 262

Western Sydney Wanderers 39 74 148 261

Northern Tigers 31 56 108 195

Marconi Stallions FC 21 68 100 189

Central Coast Mariners FC 34 42 100 176

Bankstown City Lions SC 29 16 128 173

Mounties Wanderers FC 21 58 92 171

Mt Druitt Town Rangers SC 19 56 92 167

Macarthur Rams SC 24 24 88 136

St George FC 7 38 84 129

North Shore Mariners 11 42 60 113

Bankstown Berries FC 6 50 48 104

Spirit FC 20 22 60 102

Fraser Park FC 26 14 52 92

Club Played Wins Draws Losses Total

Sydney FC 51 36 8 7 262

Western Sydney Wanderers 51 35 8 8 261

Northern Tigers 51 25 11 15 195

Marconi Stallions FC 46 23 11 12 189

Central Coast Mariners FC 51 24 8 19 176

Bankstown City Lions SC 49 20 9 20 173

Mounties Wanderers FC 49 21 10 18 171

Mt Druitt Town Rangers SC 48 20 10 18 167

Macarthur Rams SC 48 16 10 22 136

St George FC 51 14 5 32 129

North Shore Mariners 51 11 14 26 113

Bankstown Berries FC 48 11 10 27 104

Spirit FC 49 12 10 27 102

Fraser Park FC 51 12 10 29 92

Η βαθμολογία του CLUB 
CHAMPIONSHIP θα 
«υποβιβάσει» στην 2η 
κατηγορία του Πρέμιερ Λιγκ 
ΝΝΟ την ομάδα που θα 
τερματίσει στην τελευταία 
θέση. Η βαθμολογία αυτή 
αφορά τις τρεις ομάδες κάθε 
συλλόγου. Τη πρώτη ομάδα, 
την κάτω των 20 ετών και την 
κάτω των 18 ετών. Στην ιδική 
αυτή βαθμολογία την 
τελευταία θέση καταλαμβάνει 
ο σύλλογος του Μπλακτάουν 
Σπάρτανς που θα πρέπει να 
προσπαθεί πολύ για να 
αποφύγει το μοιραίο.. 

ΡΕΝΕ ΚΛΙΝΓΚΕΝΜΠΟΥΡΓΚ .. Το νέο 
απόκτημα του Ολύμπικ αναμένεται να 
αναλάβει δράση αυτήν την Κυριακή 
γεμίζοντας με μπάλες τα δίχτυα της 
Παρραμάττα… 

Σοκερούς με Ιαπωνία 
και Σαουδική Αραβία 

Στις 30 Ιουνίου και από το Fox Sports News 
(κανάλι 500) θα μεταδοθεί Live η κλήρωση του 

Westfield FFA Cup που θα αναδείξει τα 
ζευγάρια για την φάση των 32 από ομάδες που 

έχουν προκριθεί από όλη την Αυστραλία, 
συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων του 

Α-Λιγκ. Από την ΝΝΟ θα μπουν στην κληρωτίδα 
έξι ομάδες.. Μπλακτάουν Σίτι, Σίδνεϊ 

Γιουνάιτεντ, Μένλι Γιουνάιτεντ, Γούλογκονγκ 
Γούλφς, Μπόνιριγκ και Μαρκόνι Στάλιονς.


