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Ακόμα μια φορά και ακόμα ένας παίκτης ο οποίος 
αποδεικνύει τη γύμνια των ομάδων που θέλουν να 
πάρουν τον τίτλο στην Ελλάδα, δίχως να βάζουν σεντ 
για την ενίσχυσή τους. 
Ο Κερέμ Μπουλούτ, που φεύγει από την Ελλάδα για 
τους δικούς του λόγους, είπε μερικά πράγματα τα 
οποία θα κάνουν αίσθηση και αποδεικνύουν αυτό που 
είναι πασιφανές. Πως για να φτιάξεις ομάδα, θα πρέ-
πει να επενδύσεις. Διαβάστε λοιπόν τι είπε ο Μπουλούτ 
για ΠΑΟ και ΠΑΟΚ εν προκειμένω. «Η κατάσταση 

αυτή επικρατεί σε όλη την Ελλάδα, εκτός του Ολυμπι-
ακού. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, ακόμα και ο Πανα-
θηναϊκός, έχουν απλήρωτους τους παίκτες, δυο και 
τρεις μήνες. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στον 
ΠΑΟΚ», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Μπουλούτ. 
Ο διεθνής με την Αυστραλία ποδοσφαιριστής μάλλον 
επιστρέφει στην βάση του και τίθεται κάτω από την 
τεχνική καθοδήγηση του Τόνι Πόποβιτς και την Γου-
έστερν Σίδνεϊ που τόσο έχει ανάγκη της παρουσίας 
του.. 

Μόνο στον ΚΟΣΜΟ

ΒΑΡΌΜΕΤΡΌ  
ΓΙΑ ΤΌΝ  
ΤΕΛΙΚΌ ΤΌΥ 
WARATAH CUP 

Ο Τόμας Μάνος μιλά στον ΚΟΣΜΟ
Όρος απαράβατος..  Ποδοσφαιρική ομάδα αν θέλει να κάνει 
πρωταθλητισμό, ξεκινά από έναν καλό τερματοφύλακα. 

Ο 
«πορτάρης» όπως χαρακτηριστικά 
τον ονομάζουν τα αδέλφια μας οι 
Κύπριοι,  είναι  μια  θέση ιδιαίτε-
ρα  απαιτητική και απαιτεί μια 
σειρά προσόντων ιδιαίτερα απαι-
τητικών..  Ταλέντο βασικά, φυσική 
κατάσταση, ψυχικά προσόντα, 
νοητικές ικανότητες, αυξημένα 

ανακλαστικά, σωματικά προσόντα  και.. μια απαραίτητη 
τρέλα!!

Η μέτρια πορεία  που είχε πέρσι η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 
στο πρωτάθλημα του Πρέμιερ Λιγκ 1 οφείλεται ΚΑΙ στην 
έλλειψη «πορτιέρο», όπως ονομάζουν οι φίλοι μας οι 
Ιταλοί τον τερματοφύλακα, έναν πορτιέρο υψηλών προ-
διαγραφών. 

Η άριστη πορεία της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, το αήττητο 
που κρατά από το 13 του Μάρτη 2016, πρώτη αγωνιστική 
της σαιζόν του Πρέμιερ Λιγκ 1 που διανύουμε. Από τότε 
και μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι Κρο-
άτες έχουν βάλει σκοπό  να μας τρελάνουν με την αήτ-
τητη πορεία τους, με τον 20χρονο Τόμας Μάνο κάτω από 
τα δοκάρια της ομάδας του Μαρκ Ρούνταν να.. κατεβάζει 
αεροπλάνα. Να έχει κατεβάσει ρολά, κρατώντας την εστία 
του ανέπαφη σε εννέα αγώνες σε είκοσι έναν αγώνες, 
ένα ποσοστό αρκετά υψηλό όσο και αξιοζήλευτο ακόμη 
και για πολύ έμπειρους γκολκίπερς. 

Με τον 20χρονο πορτιέρο της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, λίγες 

μέρες πριν τον τελικό του Waratah Cup ο Γιάννης Μαυ-
ριδης μίλησε μαζί του και.. ιδού το αποτέλεσμα όπως και 
οι απαντήσεις που έδωσε στον συνεργάτη μας..  

«Δεν έχω ακόμη κατακτήσει κανέναν τίτλο στις προη-
γούμενες ομάδες που αγωνίστηκα. Είμαι τυχερός που την 
χρονιά αυτή με την φανέλα της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ είμα-
στε πολύ κοντά σε τέσσερις διεκδικήσεις τίτλων»

«Σίγουρα ο αγώνας της Κυριακής είναι δύσκολος. Πι-
στεύω ότι η ομάδα του Μένλι είναι μετά από μας η κα-
λύτερη της Πρέμιερ Λιγκ 1 και αρκετά καλύτερη από την 
ομάδα του Μπλακτάουν Σίτι. Το Σίτι επιθετικά έχει κα-
λύτερη κίνηση, περισσότερη διεισδυτικότητα, με ποδο-
σφαιριστές πολύ επικινδύνους εκτός και εντός αντίπαλης 
περιοχής»  

«Εμείς έχουμε την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη 
επίθεση στο Πρέμιερ Λιγκ 1 και αυτό πιστεύω ότι είναι 
ο καθρέφτης μια ομάδας με δέσιμο, πολύ καλό κλίμα στα 
αποδυτήρια και φυσικά με αρκετούς ποδοσφαιριστές που 
θα μπορούσαν να αγωνίζονται στο Α-Λιγκ»

«Έχουμε πολύ δύσκολο αγωνιστικό πρόγραμμα στην 
συνέχεια και μετά τον τελικό μας περιμένουν δύσκολοι 
αγώνες. Ένα πρόγραμμα βεβαρυμμένο αλλά έχουμε το 
κατάλληλο έμψυχο υλικό για να ανταπεξέλθουμε»

«Όχι δεν έχουμε υποβαθμίσει τον τελικό του  Waratah 
Cup για να επικεντρωθούμε στην κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος. Την Κυριακή ο προπονητής μας δεν θα ξεκου-
ράσει κανέναν ποδοσφαιριστή και θα αγωνιστούμε με 

όλα τα βασικά μας στελέχη. Επιστρέφει μάλιστα και ο 
σκόρερ μας Κρις Πάιν που δεν αγωνίστηκε εναντίον των 
Σπάρτανς την περασμένη εβδομάδα λόγω τιμωρίας»

«Η απόκτηση του Γκλεν Τριφίρο είναι μεγάλη επιτυχία. 
Οα βοηθήσει πολύ στα τελευταία παιχνίδια του πρωτα-
θλήματος, στα πλέι οφ και το FFA CUP»

«Θα νικήσουμε. Δύσκολα ή εύκολα αλλά θα νικήσουμε. 
Έχουμε καλύτερη ομάδα, έχουμε ποιότητα και ποδο-
σφαιριστές που κάνουν την διαφορά. Ελπίζω να κρατήσω 
την εστία μου ανέπαφη. Είναι μεγάλο πράγμα για έναν 
τερματοφύλακα να μην δέχεται γκολ και την χρονιά αυτή 
με την βοήθεια των συμπαικτών μου σε εννέα παιχνίδια 
έχουμε καταφέρει να μην δεχτούμε γκολ»

«Είμαστε όλοι μια παρέα. Μια παρέα που έχει και επτά 
Έλληνες, κάτι που δεν το συναντάς εύκολα εδώ»

.. Αυτά τα λίγα από τον Τόμας Μάνο, ενώ περιμένουμε 
περισσότερα την Κυριακή από τον 20χρονο τερματοφύ-
λακα που το 2016 δείχνει να είναι η χρονιά του. Γνώμη 
μας είναι ότι μεγάλο ρόλο στην θετική έκβαση του τελικού 
αποτελέσματος για την Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ θα παίξει η 
απόδοση του την Κυριακή στο Lambert Park . Κάτι σαν 
βαρόμετρο, μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων στον επιθε-
τικό τομέα. 

Για τον Έλληνα πορτιέρο της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ τι να 
πούμε. Ένα αστέρι τερματοφύλακας γεννιέται, βλέποντας 
αισιόδοξα το μέλλον. Το μέλλον που δικαιωματικά του 
ανήκει..  

Κερέμ Μπουλούτ.. Επιστρέφει στην Γουέστερν Σίδνεϊ


