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Μπόνιρινγκ – Σίδνεϊ Ολύμπικ 0-2

Μεγάλη προσπάθεια 
απ' τους μικρούς.. 
Το θετικό αποτέλεσμα για την Ελληνική ομάδα 
μέσα στην έδρα των Σέρβων δεν είναι λίγο πράγ-
μα, αν αναλογιστούμε ότι το τεχνικό δίδυμο του 
Ολύμπικ κατέβασε ενδεκάδα ανάγκης λόγω πολλών 
απουσιών βασικών ποδοσφαιριστών. Τα τέρματα 
της νίκης επετεύχθησαν στο δεύτερο ημίχρονο 
από τους Μανδώνη στο 58’ και Γκαϊτατζή στο 86’. 
Το πρώτο 45λεπτο δεν είχε τίποτε το αξιόλογο με 
τις δύο ομάδες βουτηγμένες στην μετριότητα. 
Στο δεύτερο μέρος το Ολύμπικ μπήκε και πάτη-
σε γερά στον αγωνιστικό χώρο έχοντας τον 21χρο-
νο Μανδώνη σε μεγάλη μέρα, τον Γκαϊτατζή κινη-
τικότατο, τον Παπαγγελόπουλο ανεβασμένο, τον 
Γκασπάρι αέρινο, τον Μόντφορτ απροσπέλαστο 
και τον Πολ Χέντερσον «εκεί όποτε χρειάστηκε» 
Θα πρέπει να είναι περήφανοι οι δύο τεχνικοί του 
Ολύμπικ για την μεγάλη εκτός έδρας νίκη με τόσους 
νεαρούς ποδοσφαιριστές, μια νίκη που σήκωσε 
την ομάδα από την 7η στην 5η θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα, ένα βαθμό μπροστά από τους 
Σέρβους και την Παρραμάττα που έχασε από τους 
Κροάτες..  
Το Μπόνιριγκ που έχει να δει νίκη πέντε αγωνιστι-
κές, μαθαίνουμε ότι έχει σοβαρά προβλήματα στα 
αποδυτήρια που δεν βρίσκουν λύσεις, με τους 
Γιούνις, Βράνκοβιτς, Τσαν βασικούς σε όλους σχεδόν 
τους αγώνες πρωταθλήματος να «γυαλίζουν πάγκο»  
Η Σύνθεση του Ολύμπικ.. Χέντερσον, Παπαγγε-
λόπουλος, Φοντάικ, Γκαϊτατζής, Γκασπάρι, Γκλίγκορ 
(Ανδρικόπουλος 87΄), Μανδώνης, Μόνφορντ, 
Μόρις, Τόμελιτς.  

Του Γιώργου Σταυρουλάκη

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
sportseditor@kosmos.com.au

Γράφει ο Γιάννης Μαυρίδης

Τέσσερις αγωνιστικές πριν τα πλέι οφ και την στέψη του 
πρωταθλητή για το 2016 στο Πρέμιερ Λιγκ 1 της ΝΝΟ και η 
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ πρέπει να.. αυτοκτονήσει για να χάσει 
τον τίτλο. Εννέα βαθμούς μπροστά από το Μπλακτάουν 
Σίτι ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές, έχει αγγίξει την 
δεύτερη κούπα της σαιζόν, ζητώντας ακόμη μία νίκη για να 
τερματίσουν πρώτοι οι Κροάτες- εφ όσον το Μπλακτάουν 
Σίτι που ακολουθεί στην 2η θέση κερδίσει και τα τέσσερα 
παιχνίδια που απομένουν- για να αναδειχθούν πρωταθλητές 
με διαφορά τερμάτων ή μία νίκη και μία ισοπαλία για να 
τερματίσουν πρώτοι με έναν βαθμό διαφορά. Εγώ πιστεύω 
ότι η ομάδα του Μαρκ Ρούνταν έχει την δυνατότητα να 
κερδίσει και τα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια και να 
τερματίσει με μεγάλη βαθμολογική διαφορά από το δεύτε-
ρο Μπλακτάουν Σίτι. Το ξαναγράφω.. Είναι η καλύτερη 
ομάδα της τελευταίας δεκαετίας και δεν υπάρχει αντίπαλος 
που θα κοιτάξει στα μάτια την φετινή Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ. 
Με το Τόμας Μάνο προτεινόμενο καλύτερο τερματοφύλα-
κα της σαιζόν κάτω από τα δοκάρια της, την καλύτερη όπως 
και υψηλότερη άμυνα με τέσσερις ποδοσφαιριστές να 
πλησιάζουν τα δύο μέτρα, την ποιο παραγωγική επίθεση 
με τους τοπ σκόρερ του πρωταθλήματος Νίκα-Πάιν, την 
μεσαία γραμμή με το Ελληνικό δίδυμο Τριάντ- Σταυρουλά-
κη που οργώνει τους αγωνιστικούς χώρους όπου αγωνίζεται, 
τον Γκλεν Τριφίρο και Ρόμπι Μιλέσκι με την απαράμιλλη 
τεχνική κατάρτιση, η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ ίσως να είναι και η 

μοναδική ομάδα στην ιστορία της ανώτερης κατηγορίας 
του Πρέμιερ Λιγκ 1 που μπορεί να κάνει το «triple» .. Κύ-
πελλο, Πρωτάθλημα και Μεγάλος Τελικός. Το Κύπελλο το 
έχει ήδη κατακτήσει νικώντας με 1-0 την περασμένη εβδο-
μάδα το Μένλι, ο τίτλος του πρωταθλητή απέχει μόλις 
τέσσερις , ενώ ο Μεγάλος Τελικός .. με λίγη τύχη, μπορεί 
και αυτός να καταλήξει στους Κροάτες. Μην ξεχνάμε όμως 
ότι η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ έχει προκριθεί στους 32 του FFA 
CUP και κανείς δεν ξέρει μέχρι που μπορεί να φτάσει και 
σ αυτήν την διοργάνωση την χρονιά αυτή.. 

Οι αγώνες που απομένουν για την Σίδνεϊ 
Γιουνάιτεντ είναι..
24.07.2016   Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ - ΑΠΙΑ   
27.07.2016   Μπλακτάουν Σίτι - Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ
30.07.2016   Μπόνιρινγκ - Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 
07.08.2016   Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ - Μένλι   
14.08.2016   ΧΑΚΟΑ - Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ

Το Ολύμπικ που βρίσκεται πλέον στην 5η θέση, πρέπει να 
προσπαθήσει πολύ για να κρατηθεί στην πεντάδα της κο-
ρυφής. Μπορεί να τα καταφέρει εφ όσον μπορέσει να κα-
τεβάσει στους επόμενους αγώνες ισχυρή ενδεκάδα. Μπορεί 
να νίκησε το Μπόνιρινγκ με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιρι-
στές στην ενδεκάδα έχοντας πέντε βασικές απουσίες, όμως 
η ομάδα που νίκησε το περασμένο Σάββατο τους Σέρβους 

στο Bonnyrigg Sports Club δεν έχει τις απαραίτητες δυνάμεις 
να πάρει θετικά αποτελέσματα στα τέσσερα καφτά παιχνί-
δια που απομένουν. Δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει το τα-
λέντο, δεν έχει τον πάγκο για να κερδίσει τα επόμενα παι-
χνίδια.  Σίγουρα όταν επιστρέψουν  οι Σταματέλης, Τσατα-
λιός, Εγγερ και ενταχτεί ο νεοφερμένος από την Ρουάντα 
Jean Pierre Hakiri Mubala, το Ολύμπικ θα ελπίζει σε πρό-
κριση στα πλέι οφ. Επαναλαμβάνω κι ας γίνομαι σε κάποιους 
κακός και ίσως βαρετός.. Το Ολύμπικ με την ομάδα που 
νίκησε τους Σέρβους την 18η αγωνιστική, δεν έχει ελπίδα 
καμία να πάει για πλέι οφ. 

Οι αγώνες που απομένουν για το Σίδνεϊ 
Ολύμπικ 
24.07.2016    Σίδνεϊ Ολύμπικ- ΧΑΚΟΑ
31.07.2016    Γούλογκονγκ Γούλφς -Σίδνεϊ Ολύμπικ
07.08.2016    Σίδνεϊ Ολύμπικ –Σκοπιανοί Ροκντάιλ
14.08.2016    Μπλακτάουν Σπάρτανς -Σίδνεϊ Ολύμπικ

Έναν αγώνα κι αυτό όχι ολόκληρο, ενα-
ντίον της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ ήταν όλη κι 
όλη η πορεία του Γερμανού μέσου  Rene 
Klingenburg με την φανέλα του Σίδνεϊ 
Ολύμπικ. Το περασμένο Σάββατο παρα-
κολούθησε τον αγώνα της ομάδας του 
από την κερκίδα και ίσως 
να ήταν ο τελευταίος 
αγώνας αυτός πριν επι-
στρέψει στην πατρίδα 
του. Οι λόγοι αρκετοί, 
συγκεκριμένοι και από-
λυτα κατανοητοί. 
Κατ αρχήν θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι κακώς 
χρησιμοποιήθηκε εναντί-
ον της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 
εφ όσον το τεχνικό επιτελείο της Ελληνι-
κής ομάδας είχε ενημερωθεί ότι ο ποδο-
σφαιριστής ήταν τραυματίας. 
Το βάπτισμα του πυρός στην Αυστραλία 
ο Ρενέ το πήρε απέναντι στους θηριώδες 
αμυντικούς των Κρατών που το σκληρό 
παιχνίδι είναι ένα από τα βασικά τους 

χαρίσματα, σε έναν αγωνιστικό χώρο όπως 
είναι η έδρα του Μπέλμορ που ο χλοοτά-
πητας δεν ενδείκνυται για ποδοσφαιρικό 
αγώνα. Ένας αγωνιστικός χώρος ιδικός 
για το βάρβαρο σπορ του ράγκμπι με τα 
«βουβαλάκια» της δεύτερης ομάδας των 

«Μπουλντόκ» να έχουν 
για έδρα. Αγωνιστικός 
χώρος ανώμαλος, με χορ-
τάρι μεγάλου μήκους και 
ιδικό μόνο για το σπορ 
αυτό και όχι για ποδό-
σφαιρο. 
Άρα με το δίκιο του ο 
Ρενέ δήλωσε ότι.. «Δεν 
είναι αυτοί αγωνιστικοί 
χώροι για ποδόσφαιρο, οι 

ποδοσφαιριστές εδώ είναι ημιεπαγγελ-
ματίες και πολλοί απ΄αυτούς παίζουν για 
χόμπι, αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους 
από σκληρά έως αντιαθλητικά, εγώ είμαι 
επαγγελματίας, ζω από το ποδόσφαιρο .. 
ευχαριστώ δεν θα πάρω.. 
Αντίο σας!!

Από την αποστολή του ΠΑΟΚ για 
την Ολλανδία ,  όπου γίνεται το 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας, 
“κόπηκε” ο Τέρι Αντώνης όπως και 
οι συμπαίκτες του  Ερικ Σάμπο και 
Γιάννης Σκόνδρας. Ο λόγος ή οι λόγοι 
του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Βλάνταν 
Ίβιτς,  που προέβη στην απόφαση 
αυτή παραμένουν άγνωστοι. Γνωστό 
όμως είναι ότι η κατάσταση αυτή 
προβλημάτισε όπως μαθαίνουμε τον 
Άγγελο Ποστεκόγλου,  που θέλει τον 
νεαρό επιθετικό μέσο στην 
προετοιμασία της εθνικής 
Αυστραλίας ενόψει των δύσκολων 
αγώνων που έρχονται. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την 
συμπρωτεύουσα, ο Τέρι Αντώνης 
πιέζεται να  δοθεί δανεικός στην 
Βέροια ή κάποιο άλλο σύλλογο της 
Σούπερ Λίγκας. Πληροφορίες από 
την Μελβούρνη όμως αναφέρουν 
ότι γίνεται προσπάθεια από την 
Βίκτορι να εντάξει τον Τέρι Αντώνη 
έστω και υπό τύπου δανεισμού στο 
δυναμικό της , με τον τεχνικό της 
ομάδας Κέβιν Μάσκατ να έχει δώσει 
το πράσινο φως να ξεκινήσουν 
σύντομα όλες οι διαδικασίες για την 
απόκτηση ή τον δανεισμό του. 

Κροάτες για τον τίτλο, Σίδνεϊ για τα πλέι οφ 

Αποτελέσματα των 
Μικρών μας Ομάδων

Μπέρις – Γουέστερν Γουόντερερς 3-2 
Γκλέινστβιλ Ράιντ Μάτζικ – Ράιντομι 1-3 

Μπαλμάιν - Στάνμορ Χογκ 2-2
Μινώταυρος – Μπλακτάουν Γιουνάιτεντ 4-1 

Rene Klingenburg… 
Επιστροφή  
στη Γερμανία

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ ΑΝΤΙΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ RENE 
KLINGENBURG, 
ΠΟΥ ΟΣΟΝΟΥΠΩ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ!! 

Βίκτορι ή Βέροια ο 
επόμενος σταθμός 
του Τέρι Αντώνη;


