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Έχει ήδη υπογράψει στην ομάδα του Πολ Δημητριάδη ο 
33χρονος διεθνής με την Αυστραλία αμυντικός Shane Lewis 
Cansdell-Sherriff,  που αγωνίστηκε για 13 χρόνια σε διάφορους 
ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Μεγάλης Βρετανίας, συμπερι-
λαμβανομένης και της Λιντς Γιουνάιτεντ. 
Αν η ελευθέρας του ποδοσφαιριστής φτάσει εγκαίρως από την 
ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας στην αντίστοιχη της 
Αυστραλίας, τότε θα αγωνιστεί στον τελικό του Waratah Cup 
την Κυριακή εναντίον της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ. 
Αν όχι ο 33χρονος Αυστραλός αμυντικός θα βοηθήσει το Μέν-
λι μέχρι το τέλος της σαιζόν 2016, ψάχνοντας για σύλλογο στο 
Α-Λιγκ. 

Αποκλειστικό

Ο Shane Lewis 
Cansdell-

Sherriff στο 
Μένλι

ΜΈΝΛΙ ΓΙΟΥΝΆΙΤΈΝΤ – ΣΙΔΝΈΙ ΓΙΟΥΝΆΙΤΈΝΤ   
ΚΥΡΙΆΚΉ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  
ΣΤΟ LAMBERT PARK  15.00 
Δύο από τις καλύτερες ομάδες του Πρέμιερ Λιγκ 1 τη σαιζόν 
που διανύουμε, θα διεκδικήσουν αυτήν την Κυριακή στο  
Lambert Park τον πρώτο επίσημο τίτλο της σαιζόν 2016, τον 
τίτλο του ιστορικού  Waratah Cup.
Μένλι Γιουνάιτεντ και Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ δύο ομάδες που 
αντιπροσωπεύουν το επιθετικό ποδόσφαιρο και την διαρκή 
κίνηση, κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο αποφασισμένοι 
να σηκώσουν κούπα.  
Όπως είναι λογικό οι δύο φιναλίστ του Waratah Cup 2016  
έχουν προτερήματα έχουν και ελαττώματα. Ελαττώματα που 
γνωρίζουν ήδη οι δύο αντίπαλοι τεχνικοί, ο Έλληνας Πολ 
Δημητριάδη του Μένλι  και ο Κροάτης Μαρκ Ρούνταν της 
ομάδας του Σίδνεϊ.
Στον πίνακα της βαθμολογίας  οι αριθμοί δείχνουν ότι οι 
Κροάτες που έχουν αποσπασθεί στην πρώτη θέση, διαθέτουν 
την ισχυρότερη άμυνα και την παραγωγικότερη επίθεση. Σε 
έναν τελικό όμως οι αριθμοί αυτοί.. μάλλον δεν μετράνε.
Σε έναν τελικό είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να μιλήσουμε 
για φαβορί. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί 
από διάφορους παράγοντες, πολλοί εξ αυτών αστάθμητοι. 
Σίγουρα αστάθμητος παράγοντας δεν θεωρείτε η διαιτησία, 
η οποία αρκετές φορές «διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα» 
Πιστεύουμε και ευχόμαστε ο διαιτητής S. Lucas και οι βοηθοί 
του L. Greenshields και  K. Robinson να κρατήσουν τον αγώ-
να σε αθλητικά πλαίσια, αποφεύγοντας φάλτσα σφυρίγματα 
και γενικά λανθασμένες αποφάσεις.. 
Η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ που κατέκτησε πέρσι το Waratah Cup. 
2015 νικώντας το Μπλακτάουν Σίτι με 1-0 έχοντας σκόρερ 
τον Χρήστο Τριάντη, θα προσπαθήσει σηκώσει για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο κύπελλο και να εισπράξει 
το.. εξωφρενικό χρηματικό ποσό των $15.000.  Εδώ οι ανα-
γνώστες μπορούν να γελάσουν. Έχουν κάθε δικαίωμα!! 
Ο τεχνικός της  Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ Μαρκ Ρούνταν και οι 
βοηθοί του Τζέρι Μπιλοκάπιτς και Τομ Βίντοβικ έχουν στο 
δυναμικό τους αρκετούς ποδοσφαιριστές αξίας που μπορούν 
να σηκώσουν το βάρος αγώνων σαν κι αυτόν της Κυριακής. 
Οι δύο πρώτοι σκόρερς του πρωταθλήματος, Παναγιώτης 
Νίκας-Κρις Πάιν, οι βιρτουόζοι Ρόμπιν Μιλέσκι, Γκλεν Τρι-
φίρο, το κεντρικό «σκληροπυρηνικό» αμυντικό δίδυμο Τριά-
ντης –Σταυρουλάκης και ο υποψήφιος για καλύτερος τερμα-
τοφύλακας της σαιζόν 2016 Τόμας Μάνος, είναι οι ποδοσφαι-
ριστές που θα στηριχτεί το τεχνικό τρίο των Κροατών του 
Σίδνεϊ. 
#Το έμψυχο δυναμικό της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ.. 2 VLISMAS 

Kristopher - 3 MOCHIZUKI Masato - 4 BOSNAR Eddy - 6 
PAYNE Chris - 7 SHIN Yutaro - 8 TRIANTIS Peter - 10 MILESKI 
Robert  - 11 TANESKI Nikola - 13 DARKO Richard - 14 
STAVROULAKIS Nick - 17 KOFINAS Theo - 18 TRIFIRO Glen 
- 19 BILIC Matthew - 20 USKOK Tomislav - 21 MANOS Thomas 
- 22 FRAGOGIANNIS Yianni - 23 NIKAS Panagiotis - 24 TRATT 
Jacob - 30 BABIC Luke  -  33 SHERLOCK Nathan
 Ο τεχνικός του Μένλι, Πολ (Ντι) Δημητριάδης και ο βοηθός 
του Μπομπ Κάτλιν, έχουν στο δυναμικό τους αρκετά νεαρά 
ταλέντα όπως και έμπυρους ποδοσφαιριστές όπως ο Μπρέ-
νταν Τσολάκιαν και ο νεοφερμένος Ρίτσι Καρτόζο. Γίνεται 
προσπάθεια να αγωνιστεί και ο 33χρονος αμυντικός Shane 
Lewis Cansdell-Sherriff που επέστρεψε από την Αγγλία 
μετά από 13 χρόνια καριέρας στην Αγγλία στην Leeds United 
και σε άλλους συλλόγους.. 
#Το έμψυχο δυναμικό της Μένλι Γιουνάιτεντ.. 1 MITCHELL 

Dylan  - 2 PAULL Kieren - 3 LOBB Jamie - 4 OUGHTRED 
Travis - 5 WILLIAMS Rhys - 6 GALLAGHER Sam - 7 COOPER 
Travis - 8 FERGUSON Dom - 9 CARDOZO Richard - 10 
CHOLAKIAN Brendan  - 11 PARKHOUSE Adam - 12 GALLAGHER 
Henry - 13 ADELI Shervin - 14 PANDUREVIC Dejan - 17 SIM 
Nathan - 18 BRAGG Daniel - 21 FOX Joseph - 22 GIVERIN 
Luke - 31 WHITLOCK Dylan 
#Η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ για να φτάσει μέχρι τον τελικό έδω-
σε πέντε δύσκολους αγώνες πετυχαίνοντας 23 τέρματα ενώ 
δέχτηκαν μόνο 3…

Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ- Σάθερλαντ 4-0
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ – Μπανκστάουν Σίτι 6-0
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ – Χάουκσμπερι Σίτι 6-1
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ - Σίδνεϊ Ολύμπικ 2-1
Σίδνεϊ Ολύμπικ – Μαρκόνι 5-1
#Το Μένλι Γιουνάιτεντ είχε ευκολότερο πέρασμα μέχρι τον 
τελικό, αντίθετα από τους Κροάτες που όπως διαβάστε ποιο 
πάνω αντιμετώπισαν δυνατές ομάδες. 
Μένλι Γιουνάιτεντ – Γκλέινστβιλ Ράβενς 8-1
Μένλι Γιουνάιτεντ – Γκλιμπ Γορίλες 3-1
Μένλι Γιουνάιτεντ – Κιλάνι Ντίστρικς 4-1
Μένλι Γιουνάιτεντ – Μάουντις Γουόντερερς 1-0
Μένλι Γιουνάιτεντ – Μπλακτάουν Σίτι 1-0
  

Δηλώσεις προπονητών.. 
Μαρκ Ρούνταν.. «Στον αγώνα του πρώτου 
γύρου εναντίον του Μένλι κατάλαβα 
πόσο είναι ανεβασμένη η ομάδα που 
θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή 
στον τελικό. Ο Πολ (Δημητριάδης) 
έχει κάνει πολύ καλή και επιμελημέ-
νη δουλειά. Μου αρέσει το στιλ του 
παιχνιδιού του Μένλι. Είχαμε πολύ 
δύσκολο δρόμο για να φτάσουμε μέχρι 
τον τελικό κι αυτό οφείλεται στους 
ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. 
Θέλουμε να κατακτήσουμε το κύπελ-
λο και θα προσπαθήσουμε γι αυτό»
Πολ Δημητριάδης.. «Ξέρουμε ότι ο 
αντίπαλός μας είναι μια ομάδα με την 
καλύτερη επίθεση και άμυνα στο Πρέμι-
ερ Λιγκ 1. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και 
διαθέτει ποδοσφαιριστές ικανότατους. Εμείς έχουμε τα σχέδια 
μας για το τελικό, έχουμε δυνατότητες, είμαστε δεμένοι σαν 
ομάδα και θα κυνηγήσουμε την νίκη. Θα είναι η επιβράβευ-
ση σε όλους εμάς για την προσπάθεια που καταβάλουμε τα 
τελευταία χρόνια»
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