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Καλώς σας βρίσκω και πάλι 
φίλοι φίλαθλοι αναγνώστες…

Με την βαλίτσα στο χέρι και λίγα εικοσιτετράωρα πριν 
προσγειωθώ στην πατρίδα Ελλάδα, δεν γινόταν να μην πάρω λίγο 
γεύση από την ομάδα της καρδιάς μας, Σίδνεϊ Ολύμπικ. Τις 
καλύτερες εντυπώσεις λοιπόν μου άφησε ο τελευταίος αγώνας της 
σαιζόν που παρακολούθησα το Ολύμπικ και πολύ ικανοποιημένος 
από την απόδοση της ομάδας μας, ήδη τώρα που διαβάζεται αυτές 
τις γραμμές, βρίσκομαι στην πατρίδα.
Είχα γράψει τις εντυπώσεις μου για την Παρραμάττα, μια ομάδα 

που πιστεύω ότι μπορεί, 
έχει τις δυνατότητες να πάει 
στα πλέι οφ αλλά δεν έδειξε 
τίποτε στον μεταξύ μας 
αγώνα την περασμένη 
Κυριακή. Δεν έδειξε 
πιστεύω γιατί δεν την 
αφήσαμε να πιάσει την 
γνώριμή της απόδοση. Το 
Ολύμπικ στον αγώνα αυτό 
ήταν καταπληκτικό. Είχε 
ποδοσφαιριστές από 
μέταλλο, αποφασιστικούς, 
με απεριόριστες δυνάμεις 
και έναν Χάρη Γκαϊτατζή να 
τον πιείς στο ποτήρι. Εγώ 
πιστεύω ότι πέτυχε και τα 
τρία τέρματα της νίκης της 
ομάδας μας, όμως το 
επίσημο ρεπορτάζ της 
ομοσπονδίας αναφέρει 
σκόρερ του πρώτου 
τέρματος τον 
Παπαγγελόπουλο (51΄) και 
των άλλων δύο τον 
Γκαϊτατζή (67’, 91’). Η νίκη 
αυτή και παράλληλα η ήτα 
των Σέρβων του 
Μπόνιρινγκ, πιστεύω ότι 
μας έδωσε την ευκαιρία να 
ελπίζουμε ότι θα 
wκαταφέρουμε να κάνουμε 

τον αρχικό στόχο μας πραγματικότητα και θα προκριθούμε στα 
πλέι οφ. Απομένουν για μας πέντε αγώνες μέχρι την 22η 
αγωνιστική, αγώνες σίγουρα δύσκολοι, με Μπόνιριγκ, ΧΑΚΟΑ, 
Γούλογκονγκ, Ροκντάιλ και Σπάρτανς, με το Γούλογκονγκ και τους 
Δαίμονες  να τους παίζουμε εκτός έδρας και τους υπόλοιπους τρεις 
στο Belmore Sports Ground.
Η σύνθεση του Ολύμπικ..  Χέντερσον, Παπαγγελόπουλος, 
Φοντάικ, Εγγερ (24΄Μόντφορντ), Γκαϊτατζής, Γκασπάρι, 
Μανδώνης, Σταματέλης, Τόμελιτς, Γκλιγκορ (71΄Ο. Γκριν), Μόρις 
(77΄Τζ. Γκριν). 
Εύχομαι αυτήν την Κυριακή η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ να σηκώσει το 
κύπελλο με αντίπαλο το Μένλι αλλά και την κούπα του 
πρωταθλητή. Το αξίζει πιστεύω. Ο Ρούνταν με τους επτά Έλληνες 
ποδοσφαιριστές έχει μοντάρει θαυμάσια την ομάδα της Κροάτιας 
του Σίδνεϊ. Εύχομαι επίσης να μάθω τα καλά νέα ότι κατάφερε το 
Ολύμπικ να τερματίσει στην πεντάδα και να αγωνιστεί στα πλέι 
οφ. Να είστε καλά. Καλό χειμώνα στους εδώ φίλους και καλό 
καλοκαίρι σε μένα. Τα λέμε τον Οκτώβριο. Γεια και χαρά σας..  

Νορθ Σορ Μάρινερς – Μπέρις 1-2
Ιντερ Λάιονς – Στάνμορ Χογκς 2-3
Ντάλγουϊτς Χιλ – Γκλάινστβιλ Ράιντ Μάτζικ 2-3
Μινώταυρος – Κάμπτεντ 0-3 

Γράφει και Υπογράφει ο Γιώργος Γιώτας

«Τα Πάντα Όλα» Μιλέσκι-Νίκας-Τριφίρο
Γράφει ο Γιάννης Μαυρίδης

Εμείς όλοι εδώ στον ΚΟΣΜΟ, είμαστε μια σαιζόν 
μπροστά. Όταν γράφαμε εξ αρχής ότι η Σίδνεϊ 
Γιουνάιτεντ θα περπατήσει τη χρονιά αυτή για τον 
τίτλο, κάποιοι έβγαζαν γλώσσα και πέταγαν ειρω-
νείες.. Εντάξει δεν θέλω να μεγαλώσω τη νίκη της 
Γιουνάιτεντ εναντίον των υποβιβασμένων Σπάρτανς 
που τους νίκησαν με σβηστές μηχανές, αλλά θέλω 
να δώσω ένα μάθημα σε κάποιους αδιόρθωτα 
κομπλεξικούς που δεν μπορούν να χωνέψουν ότι 
η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ με έξι Έλληνες στο ρόστερ 
της θα πάρει πρωτάθλημα, θα παίξει τελικό του 
Waratah Cup, είναι στους 32 του FFA CUP.. και 
γενικά είναι παντού 
ενώ αυτοί προ-
σπαθούν να πλη-
σιάσουν πεντάδα!! 
Μακάρι να τερμα-
τίσουν στην πε-
ντάδα της κορυφής 
και να αγωνιστούν 
στα πλέι οφ. Μα-
κάρι εύχομαι το 
Ολύμπικ να τα 
καταφέρει και να 
βρεθούμε για τρί-
τη φορά αντιμέ-
τωποι αυτή τη 
φορά στην φάση 
των πλέι οφ.
Την Κυριακή στο 
Lambert Park  η 
ομάδα του Ρούνταν 
θα διεκδικήσει 
έναν ακόμη τίτλο 
έχοντας αντίπαλο μια από τις καλύτερες ομάδες 
της Πρέμιρ Λιγκ 1. Το Μένλι, την ομάδα που έχτι-
σε τα τελευταία χρόνια ο Πολ Ντι Δημητριάδης 
από το τίποτε. Με πολύ χαμηλ;o μπάτζετ αλλά με 
πολύ μαεστρία, αγάπη και μεράκι. Ο Πολ είναι ένας 
από τους πλέον ανερχόμενους προπονητές στην 
Αυστραλία, ένας προπονητής που αν του δοθούν 
οι ευκαιρίες μπορεί να κουμαντάρει ομάδα του 
Α-Λιγκ. Δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, αλλά παράγοντες 
του ποδοσφαίρου που γνωρίζουν τα πάντα στον 
χώρο, ότι ο Πολ έχει μέλλον. Δηλαδή τι καλύτερο 
από τον Πολ Δημητριάδη μπορεί να έχει ο Γκράι-
αμ Αρνολντ που χάλασε ένα σκασμό λεφτά και δεν 

κατάφερε τίποτε την περασμένη σαιζόν  με την 
Σίδνεϊ FC.. 
Η ομάδα του Μένλι πιστεύω ότι θα δυσκολέψει 
την Γιουνάιτεντ στον τελικό της Κυριακής. Έχει 
πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γρήγορους, παθια-
σμένους, που ξέρουν να εκμεταλλεύονται τον 
καινό χώρο, έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους 
και είναι μια από τις λίγες ομάδες που οι ποδο-
σφαιριστές της έχουν κίνηση και χωρίς μπάλα στα 
πόδια.
Πιστεύω ότι θα δούμε έναν πολύ καλό τελικό σε 
ένα από τα καλύτερα ποδοσφαιρικά τερέν στην 

Αυστραλία όπως 
είναι τώρα το 
Lambert Park . 
Όσο για τον αγώ-
να εναντίον των 
Σπάρτανς θα γρά-
ψω λίγα λόγια και 
καλά. Τα παιδιά 
του Ρούνταν δεν 
σπατάλησαν δυ-
νάμεις παίζοντας 
όσο αρκούσε να 
βάλουν τρία γκολ 
και να πάρουν 
τους βαθμούς της 
νίκης. Ο Μάνος 
δεν χρειάστηκε 
να κάνει πολλά 
πράγματα κάτω 
και έξω από την 
εστία του αφού 
δεν πιέστηκε και 

τόσο. Για μία ακόμη φορά το κεντρικό δίδυμο Τρι-
άντη-Σταυρουλάκη ήταν η μισή ομάδα. 
Η άλλη μισή .. ο Νίκας, ο Μιλέσκι και ο Γκλεν 
Τριφίρο που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και 
έδειξε ότι θα βοηθήσει στα τελευταία παιχνίδια, 
στον τελικό του Waratah Cup, στο FFA CUP και 
φυσικά στα πλέι οφ και τον μεγάλο τελικό που 
πρέπει βρεθεί.. 
Μιλέσκι-Νίκας-Τριφίρο, αυτοί οι τρεις παιχτα-
ράδες,  στα επόμενα παιχνίδια θα τρελάνουν κόσμο. 
Θυμηθείτε αυτό που γράφω. Αυτή η τριπλέτα στα 
επόμενα παιχνίδια θα βγάλει μάτια!! Ρόμπερτ-Πα-
ναγιώτης-Γκλεν θα διδάξουν ποδόσφαιρο..  

Αποτελέσματα των 
Μικρών μας Ομάδων 

Ντεπούτο με την φανέλα της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ με άριστη εμφάνιση 
και γκολ για τον Γκλεν Τριφίρο που μπήκε αλλαγή προς το τέλος του 
αγώνα εναντίον των Σπάρτανς..  

Αυτό είναι το νέο απόκτημα του Σίδνεϊ 
Ολύμπικ, Jean Pierre Hakiri Mudala που 
αναμένεται να ενισχύσει την Ελληνική 
ομάδα στους πέντε αγώνες που 
απομένουν πριν τα πλέι οφ, μαζί με τον 
γερμανό στράικερ Κλίνγκενμπουργκ 
που δεν αγωνίστηκε εναντίον της 
Παρραμάττα λόγο τραυματισμού,θα 
βοηθήσουν την ομάδα του Γκραντ Λι..  


