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Denmark v Caltex Socceroos
Thursday, 21 June 2018
Samara Arena, Samara, Russia

Kick-off: 4pm local (10pm AEST – Thursday, 21 June 2018)

Broadcast: Live in Australia on SBS and Optus Sport

Όταν το 1998 η Γαλλία κατέκτησε για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδο-
σφαίρου, την επομένη του θριαμβευτικού 3-0 επί 
της Γαλλίας στον τελικό, περισσότεροι από 1.5 
εκατομμύριο Γάλλοι είχαν συγκεντρωθεί στα 
Ηλύσια Πεδία προκειμένου να αποθεώσουν τον 
Ζινεντίν Ζιντάν (δύο γκολ στον τελικό) και την 
παρέα του...

Είκοσι χρόνια αργότερα, στην ωραιότερη λεωφόρο του 
κόσμου, ο Ντιντιέ Ντεσάν ετοιμάζεται να ζήσει ένα μο-
ναδικό deja vu… Ο τότε αρχηγός των «τρικολόρ» τώρα 
οδήγησε την Εθνική ομάδα από το πόστο του προπονητή 
στην κορυφή του κόσμου και μαζί με τους παίκτες του θα 
γνωρίσουν την αποθέωση από τους συμπατριώτες τους.
Η αποστολή των τρικολόρ αφίχθη στο αεροδρόμιο Σαρλ 
Ντε Γκολ. Εκεί, είχαν σπεύσει χιλιάδες Γάλλοι οπαδοί, 
προκειμένου να υποδεχτούν τους μεγάλους θριαμβευτές 
και να τους συνοδεύσουν έως την Αψίδα του Θριάμβου 
ως πραγματικούς ήρωες, ενώ έχει τοποθετηθεί το κόκκι-
νο χαλί μπροστά στην έξοδο του αεροσκάφους, προκει-
μένου να πατήσουν ο Ντιντιέ Ντεσάμπ και οι ποδοσφαι-
ριστές του. Πρώτος, με το κύπελλο στα χέρια, βγήκε ο 
τερματοφύλακας και αρχηγός της ομάδας, Ούγκο Λιορίς 
και ακολούθησαν οι υπόλοιποι παίκτες με το τεχνικό τιμ 
και τα μέλη της ομοσπονδίας. unterparts as Billy McColl’s 
men go in search for that elusive piece of silverware. Gavin 
Rae’s Hakoah side will by no means be a pushover however. 
Known for turning it on in Cup matches, the likes of stars 
such as Kiwi International Andre De Jong, the ever-reliable 
Mitchell Stamatellis, star keeper Anthony Bouzanis and 
lethal attacker Anthony Frangie will be out to spoil the 
Tigers party at their spiritual home once more. The wily 
Tigers do boost an ultra-impressive line-up in the shape 
of the competition’s current Golden Boot leader Jordan 

Murray who has formed a deadly partnership with Japanese 
import Tasuku Sekiya as well as 2017 Player of the Year 
midfielder Sean Symons. The back drop of the iconic 
Lambert Park will provide a perfect setting in what will 
once again be an enthralling Cup Final fought out between 

two highly competitive teams.
Η γαλλική αστυνομία εφάρμοσε δρακόντεια μέτρα σφα-
λείας, στήνοντας κιγκλιδώματα στις δύο πλευρές του 
δρόμου, ώστε να διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση του 
λεωφορείου. Το πούλμαν μετέφερε τους Γάλλους παίκτες 
και το τεχνικό τιμ μέχρι ενός σημείου και ακολούθως 
μπήκαν σε λεωφορείο με ανοιχτή σκεπή, προκειμένου να 
βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Ακόμη και 
τότε, αστυνομικοί έτρεχαν μαζί με το όχημα, σχηματίζο-
ντας έναν κλοιό, ενώ το ελικόπτερο της αστυνομίας επό-
πτευε για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, την ίδια στιγμή 
που ο κόσμος είχε ανάψει εκατοντάδες καπνογόνα στα 
χρώματα της Γαλλίας.
Οι παίκτες της Εθνικής Γαλλίας έφτασαν στο προεδρικό 
Μέγαρο, όπου τους περίμεναν ο Εμανουέλ Μακρόν και 
η σύζυγός του Μπριζίτ, η οποία μάλιστα κέρδισε τις 
εντυπώσεις, καθώς έδειξε να το διασκεδάζει δεόντως, 
ιδιαίτερα με τον Πολ Πογκμπά, από τον οποίο «άρπαξε» 
το κύπελλο του Μουντιάλ και το σήκωσε ψηλά, πριν το 
ξανδώσει στον διεθνή Γάλλο μέσο της Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ.

Στις «φλόγες» το Παρίσι! Η Γαλλία 
υποδέχθηκε τους παγκόσμιους πρωταθλητές


