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Σίδνεϊ Ολύμπικ – ΧΑΚΟΑ 4-3..

Ένας αγώνας βγαλμένος από το παρελθόν, 
όταν οι δύο αυτές ιστορικές ομάδες, Ολύμπικ 
και ΧΑΚΟΑ, αγωνίζονταν στο τότε Εθνικό 
Πρωτάθλημα Αυστραλίας. Δύο από τους κα-
λύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της 
Αυστραλίας. Δύο σύλλογοι που έβαλαν τα 
θεμέλια του ποδοσφαίρου σ αυτήν την χώρα, 
βρέθηκαν αντιμέτωπες 
τρεις περίπου δεκαετίες 
μετά, αγωνιζόμενες σε 
χαμηλότερη κατηγορία, 
προσέφεραν όπως παλιά, 
θέαμα και πολλά γκολ 
Ευχαρίστησαν με την 
εμφάνιση τους, τους τυ-
χερούς φιλάθλους που 
βρέθηκαν στις κερκίδες 
του Belmore Sports Ground, 
κάνοντας τους παλαιότερους 
να θυμηθούν εκείνες τις αξέχαστες εποχές.. 
Το Ολύμπικ με τέσσερις νεαρούς κάτω των 
18 ετών στην ενδεκάδα έδειξε εξ αρχής ότι 
ήθελε περισσότερο τη νίκη και την διεκδίκησε 
με δύναμη και πείσμα. Οι φιλοξενούμενοι 
σάστισαν στην αρχή από την ορμητικότητα 
των γηπεδούχων που πέτυχαν δύο τέρματα 
στα πρώτα 15 λεπτά με τους Γκασπάρι στο 
5΄και 15΄. Η ΧΑΚΟΑ μείωσε στο 20΄ με χτύ-
πημα πέναλτι του Οργκατ για να λήξει το 

ημίχρονο 2-1 υπέρ του Ολύμπικ. Στο 68΄ο Γκριν 
αύξησε την διαφορά σε 3-1 για να ειστρέψουν 
οι γηπεδούχοι με δύο τέρματα στο τελευταίο 
δεκάλεπτο, 82΄Βράνιτς, 90΄Τζαμπλόσκι πάλι 
από το σημείο του πέναλτι, ισοφαρίζοντας σε 
3-3. Το τελευταίο λόγο όμως τον είπε η Ελλη-
νική ομάδα στο δεύτερο λεπτό της καθυστέ-

ρησης πάλι με τον Γκα-
σπάρι που πετυχαίνονται 
τρία τέρματα έδωσε τους 
τρεις βαθμούς της νίκης 
στην ομάδα του. Η δεύ-
τερη συνεχόμενη νίκη της 
ομάδας των Λι-Ζορμπά 
αύξησε την βαθμολογική 
διαφορά από τις ομάδες 
που βρίσκονται εκτός 
πεντάδας, με το Ολύμπικ 
πλέον να κρατά την τύχη 

στα χέρια του αν θέλει να κόψει εισιτήριο για 
τα πλέι οφ.
Η Σύνθεση του Ολύμπικ.. Χέντερσον, Σταμα-
τέλης, Παπαγγελόουλος, Φοντάικ (80΄Μαλ-
φάρα), Γκαϊτατζής, Γκριν, Ντε Μαρινλι (71΄Αν-
δρικόπουλος), Μόντφορντ (61΄Χακίρι), Γκα-
σπάρι, Γκλιγκορ.
Με την ΧΑΚΟΑ αγωνίστηκε ο Τζόναθαν Δη-
μόπουλος που παραχώρησε τη θέση του στο 
63΄στον Νιλ Τζαμπλόνσκι.          

Ο Χόρχε Μαρτίνες έφυγε από τη Γιουβέ-
ντους και η ιταλική Τuttosport επέλεξε να 
τον αποχαιρετήσει γράφοντας στο πρω-
τοσέλιδό της: «Ciao Malaka»!Το συμβόλαιο 
του Χόρχε Αντρές Μαρτίνες Μπάριος με 
τη Γιουβέντους έληξε και ο 33χρονος 
Ουρουγουανός άσος αποχαιρέτησε την 
«Μεγάλη Κυρία». Ωστόσο αυτό που δεν 
γνωρίζουν πολλοί είναι πως το παρατσού-
κλι του Μαρτίνες είναι... Malaka! Ναι καλά 
διαβάσατε, είναι γνωστός ως Χόρχε Μαρ-
τίνες Malaka. Κι αυτό γιατί του το κόλλη-
σε για πλάκα παλαίμαχος άσος του Ολυ-
μπιακού, Χόρχε Μπάριος, όταν τον είχε 
στις ακαδημίες των Μοντεβιδέο Γουόντε-
ρερς. Αυτό όμως τον ακολούθησε σε όλη 
του την καριέρα. 
Επίσης ο Μαρτίνες έρχεται αρκετά συχνά 
στην Ελλάδα κι έχει φίλους στη χώρα μας, 
οι οποίοι τον φωνάζουν προφανώς έτσι! 
Ακόμη και στο twitter υπογράφει ως @
malakaofficial. 
Έτσι οι Ιταλοί και πιο συγκεκριμένα οι 
δημοσιογράφοι στο ιταλικό «Tuttosport» 
αποφάσισαν να τον αποχαιρετήσουν έτσι 

όπως του αρμόζει, χρησιμοποιώντας το 
ψευδώνυμό του με το οποίο είναι γνωστός 
και όχι με το ονοματεπώνυμό του. Έγρα-
ψαν λοιπόν: «Ciao Malaka». Κι όπως εξηγούν: 
Ο Χόχε Μαρτίνες, o malaka (στα ελληνικά 
«σημαίνει ιδιοφυΐα» με την θετική έννοια 
του όρου, με την κακή... αφήστε το καλύ-
τερα)...» 
Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Μαρτίνες 
Malaka έχει αγωνιστεί με επιτυχία στους 
Σαντιάγο Γουόντερερς, στη Νασιονάλ, 
στην Κατάνια και το 2010 υπέγραψε στην 
Γιουβέντους. Φόρεσε ωστόσο μόλις 14 
φορές τη φανέλα των «μπιανκονέρι», ενώ 
τα περισσότερα χρόνια αγωνιζόταν ως 
δανεικός σε άλλες ομάδες. 

Μας θύμισαν το ένδοξο παρελθόν.. 

Μόλις τρεις αγωνιστικές πριν τα πλέι οφ 
και ακόμα όλα παίζονται στην κορυφή και 
στην ουρά της βαθμολογίας. Στην κορυφή 
η ΆΠΙΆ ανέβαλε τη στέψη της Σίδνεϊ Γιου-
νάιτεντ, μεταφέροντας την για μία από τις 
επόμενες τρεις εβδομάδες που απομένουν 
μέχρι την 22η και τελευταία αγωνιστική του 
Πρέμιερ Λιγκ 1 και τα πλέι οφ, αποσπώντας 
πολύτιμη ισοπαλία μέσα στο Sydney United 
Sports Centre με σκορ 2-2
Στην ουρά της βαθμολογίας οι ήττες των 
Σπάρτανς και των Λύκων από το Μένλι με 
5-0 και Σάθερλαντ 3-1 αντίστοιχα, άφησαν 
ανοιχτό το θέμα υποβιβασμός για την ομά-
δα του Μπλακτάουν που παραμένει στην 
τελευταία θέση και του Γούλογκονγκ που 
φιγουράρει στην προτελευταία με ένα βαθ-
μό διαφορά από τους ουραγούς. 
Ο ακατάλληλος αγωνιστικός χώρος του 
Melita Stadium ήταν η αιτία της αναβολής 
του αγώνα Παρραμάττα – Μπόνιρινγκ που 
και οι δυο βρίσκονται μια ανάσα εκτός πλέι 
οφ, με το Ολύμπικ να εκμεταλλεύεται την 
αναβολή αυτή και να δείχνει να σιγουρεύει 
την 5η θέση, αφού νίκησε την ΧΆΚΟΆ σε 
έναν αγώνα θρίλερ με 4-3 στο  Belmore 
Sports Ground.
Κάθε άλλο παρά ντέρμπι ήταν ο αγώνας 
του Lilys Football Centre, με το Μπλακτάουν 
Σίτι να «τελειώνει» τους Σκοπιανούς από το 
πρώτο ημίχρονο νικώντας άνετα με 3-0. Το 

Μένλι δεν άφησε περιθώρια στους 
Σπάρτανς «σκορπώντας» την ομάδα 
του Μπλακτάουν με 5-0, χάνοντας 
ευκαιρίες για νίκη με γκολ ρεκόρ. 
Γενικά η 19η αγωνιστική της ανώτερης 
ποδοσφαιρικής κατηγορίας της ΝΝΟ 
ήταν παραγωγική σε γκολ, αφού σε πέντε 
αγώνες σημειώθηκαν 24 τέρματα με τους 
γηπεδούχους – εκτός της Σίδνεϊ Γιουνάι-
τεντ- να περνούν με νίκες..  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

Σάθερλαντ Σάρκς – Γούλογκονγκ Γούλφ 
3-1 
Παρραμάττα FC – Μπόνιρινγκ..  ΆΝΕΒΛΗ-
ΘΗ 
Μπλακτάουν Σίτι – Σκοπιανοί Ροκντάιλ 
3-0 
Μένλι Γιουνάιτεντ – Μπλακτάουν Σπάρτανς 
5-0 
Σίδνεϊ Ολύμπικ – ΧΆΚΟΆ 4-3  
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ – ΆΠΙΆ Τάιγκερς 2-2 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

Σάββατο 30 Ιουλίου
ΧΑΚΟΑ - Παρραμάττα FC , Hensley Athletic 
Field 19.00  
Κυριακή 31 Ιουλίου
Μπλακτάουν Σπάρτανς – Μπλακτάουν 

Πρέμιερ Λιγκ 1 ΝΝΟ- 19η Αγωνιστική

OMAΔΕΣ ΑΓ. Ν. I. H. ΓΚΟΛ ΒΑΘΜ.

1 Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 19 15 3 1 47-15 48 Τελικοί

2 Μπλακτάουν Σίτι 19 13 2 4 45-24 41 Πλέι οφ

3 Μένλι Γιουνάιτεντ 19 10 6 3 47-24 36 Πλέι οφ

4 Σκοπιανοί Ροκντάιλ 19 9 4 6 36-30 31 Πλέι οφ

5 Σίδνεϊ Ολύμπικ 19 7 6 6 26-27 27 Πλέι οφ

6 Μπόνιρινγκ 18 6 5 7 32-33 23

7 Σάθερλαντ Σάρκς 19 7 2 10 29-36 23

8 Παρραμάττα FC 18 7 2 9 26-40 23

9 ΑΠΙΑ Τάιγκερς 19 5 5 9 32-35 20

10 ΧΑΚΟΑ 19 6 2 11 35-46 20

11 Γούλογκονγκ Γουλφς 19 3 4 12 20-36 13

12 Μπλακτάουν Σπάρτανς 19 3 3 13 21-50 12 Υποβιβασμός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πρέμιερ Λιγκ 1 ΝΝΟ 

Σίτι, Blacktown Football Park  15.00
ΑΠΙΑ Τάιγκερς- Μένλι Γιουνάιτεντ,  Lambert 
Park 16.30  
Σκοπιανοί Ροκντάιλ – Σάθερλαντ Σάρκς, 
Ilinden Sports Centre 17.00  
Γούλογκονγκ Γούλφς – Σίδνεϊ Ολύμπικ, 
Win Stadium 17.00 
Μπόνινγκ – Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, Valentine 
Sports Park 19.00 

Σταθεροποιήθηκε 
το Ολύμπικ στην 
πεντάδα της 
κορυφής..   

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ 
ΑΠΟΧΑΙΡΈΤΗΣΑΝ ΤΟΝ 
“MALAKA” ΤΟΥΣ!

Στατιστικά πρωταθλήματος μετά την 19η Αγωνιστική 
Νίκες Γηπεδούχων ομάδων              48, 42.48%
Ισοπαλίες                                              22,  19.47%
Νίκες Φιλοξενούμενων ομάδων      43,  38.05% 
Σκορ με περισσότερα από 2.5 τέρματα  79, 69.91%
Σκορ με λιγότερα από 2.5 τέρματα          34, 30.09%
Έχουν επιτευχθεί       396 τέρμ.
                   3.50 τέρματα ανά αγώνα
Γκολ γηπεδούχων                  207 , 1,83 ανά αγώνα
Γκολ φιλοξενούμενων          189, 1.67 ανά αγώνα


