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Κ
αι επειδή µας πιέζει ο χρόνος, αλλά και αρκετό χώρο στις αθλητικές µας σελίδες δεν µας

παραχώρησε ο αγαπητός µας αρχισυντάκτης στην έκδοση της Πέµπτης λόγω άλλων

προτεραιοτήτων , σήµερα θα αρκεστούµε σε λίγα, ουσιώδη και… τηλεγραφικά.

Κατ΄αρχήν ένα θέµα που έχει αρκετές φορές παρουσιαστεί στις αθλητικές µας σελίδες από την

πρώτη µέρα που ενέσκηψε,  είναι το θέµα της «µεταφοράς» όλης της «πραµάτειας» της

Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας ΝΝΟ, από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Βαλεντάινς Παρκ, µερικά

χιλιόµετρα βορειότερα στην περιοχή του Riverstone, σε

ένα τελευταίας τεχνολογίας και όσο περισσότερο

λειτουργικό και µοντέρνο γίνεται, εφάµιλλο των

καλύτερων Ευρωπαϊκών, αθλητικό κέντρο.

«Ενας αθλητικός πνεύµονας» στην κυριολεξία,  µε

την άδεια και φυσικά την συνεισφορά του κράτους, µε

κόστος αποπεράτωσης που έχει υπολογιστεί στα

$70.000.000. ∆εν θα ασχοληθούµε µε τις λεπτοµέρειες

του εν λόγω θέµατος σήµερα, γιατί όπως αναφέραµε

ποιο πάνω δεν έχουµε αρκετά από τα δύο «ΧΙ» …

χρόνο και χώρο

Σε συνέντευξη που έδωσε λοιπόν στην τοπική

εφηµερίδα που εκδίδεται στις γύρω του Βαλεντάινς

Παρκ περιοχές, Rouse Hill Times, ο νέος CEO της

Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας ΝΝΟ, Εντι Μορ,

αποκάλυψε ότι δεν είναι τίποτε σίγουρο για το

$70.000.000 αθλητικό κέντρο στο Riberstone και ότι

θα ξανασυζητηθεί το όλο θέµα από την αρχή.

Με άλλα λόγια – για να αγαπιόµαστε- που λέει

και η θειά µου η χορεύτρια, οι νέοι διοικούντες που

ανέλαβαν από τους παλιούς την πλουσιότερη

αθλητική  Οµοσπονδία της Αυστραλίας (σηµ.  µην

το ψάχνεται η FNSW είναι πλουσιότερη αθλητική

Οµοσπονδία της Αυστραλίας σε ακίνητα

καταθέσεις και ότι άλλο µπορείτε να σκεφτείτε

που φέρνει στο λογαριασµό της χρήµα και ας ασχολείται

µε το φτωχό στη χώρα αυτή ποδόσφαιρο) και όταν λέµε

«παλιούς» κυριολεχτούµε – µην ξεχνάµε ο πρώην

πρόεδρος Τζιµ Φόρεστ συναγωνιζόταν σε ηλικία τον

αρχηγό της Αυστραλίας στο ποδόσφαιρο, ογδοντάρη ,

ζωή νάχει το παλικάρι, Φρανκ Λόουι!!

Πάντα και σύµφωνα µε το νέο αφεντικό της

Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδιας ΝΝΟ, τα προβλήµατα που προέκυψαν δεν είναι δισεπίλυτα, είναι

τεχνικής φύσεως όσο αφορά τον χώρο ανέγερσης του «αθλητικού πνεύµονα» στο  Riberstone , αλλά

είναι και δύσκολο να παρθεί η απόφαση να βάλουν τελική ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών, για

λόγους που πρέπει να διπλοτριπλοσκεφτούν, πριν πουν το τελικό «οκ».. Με λίγα λόγια… άλλα λόγια

να αγαπιόµαστε-  µε το Riberstone αθλητικό κέντρο, «αθλητικό πνεύµονα» - να το πείτε όπως θέλετε

δεν θα σας χαλάσουµε χατίρι- προφανώς - τι προφανώς – κατά ένα µεγάλο ποσοστό – λέγε µε

εκατό τα εκατό- θα παραµείνει µακέτα. Μια ακόµη µακέτα νάχουµε να θυµόµαστε, όχι το έργο που

δεν θα γίνει, αλλά το χαρτί και το µελάνι που χαλάσαµε για να γράφουµε για τον «ΠΝΕΥΜΟΝΑ»

που τελικά δεν θα ξανασχοληθούµε, όχι για τίποτε άλλο αλλά για να µην µας πρήξει το πνευµόνι… ο

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ!!!

Επί του Πιεστηρίου
Γιώργος Σταυρουλάκης

Σοκερούς-Σερβία 0-0.. 
και τα µυαλά στα κάγκελα
από τους Σέρβους

Μ
προστά σε 30.000 περίπου φιλάθλους – 28.149 για την

ακρίβεια- το Εθνικό ποδοσφαιρικό συγκρότηµα των

ανδρών της Αυστραλίας εξήλθε ισόπαλο µε την

αντίστοιχη Εθνική οµάδα της φίλης και οµόθρησκης – για την

Ελλάδα µιλάµε- Σερβίας µε σκορ µηδέν.

Ο αγώνας όµως δεν είχε καµία σχέση µε το µηδέν εις το

πηλίκων σκορ, αλλά ήταν πλούσιος σε φάσεις και οι σχεδόν

30.000 φίλοι του ποδοσφαίρου αλλά και ..κάµποσοι από την

τηλεόραση, απόλαυσαν µερικούς παιχταράδες που δεν

υπάρχουν εδώ στην Αυστραλία ή για να είµαστε περισσότερο

αντικειµενικοί, δεν γεννιούνται εδώ, όπως ο Τόσιτς, ο

Στάνκοβιτς και κάποιοι άλλοι ακόµη, που «έβγαζαν µάτια» µε

τα καντάρια µπάλα που κουβαλούν επάνω τους!!!

Οι Σέρβοι φίλαθλοι – και ήταν πάρα πολλοί- έδωσαν µια

τροµερή, µια αντιστατική ατµόσφαιρα στο Etihad Stadium ,

εντελώς άλλη από την ατµόσφαιρα «νεκροταφείου» που

συναντάµε συνήθως στους αγώνες του Α-Λιγκ (λέγε µε

κλοτσοσκούφι Αυστραλιανών προδιαγραφών πατενταρισµένο)

µε φωτοβολίδες βαρελότα και… τα µυαλά στα κάγκελα.

Όσο αφορά τώρα τον αγώνα, οι οµάδες είχαν από ένα

ηµίχρονο. Το πρώτο οι γηπεδούχοι Αυστραλοί και το δεύτερο –

ηµιχρόνιο το λέει ο φίλος µου ο Γιώργος Τσαουσίδης- ηµίχρονο

οι Σέρβοι, µε τους Χόλµαν και ΜαΚέιν να αναδεικνύονται

καλύτεροι σε απόδωση από τους Σοκερούς. Για τους

Σέρβους… άστο τα είπαµε. ∆εν υπάρχουν µανάδες να βγάζουν

τέτοιους παιχταράδες στην Αυστραλία. Αυτά και «πάρτε και µια

φωτογραφία, για να καταλάβετε πως παίζεται ή µάλλον πως το

γιορτάζουν το ποδόσφαιρο σε άλλες χώρες-  προηγµένες

ποδοσφαιρικά – πρωτόγονοι ιθαγενείς!!!

ΥΓ. 1 Ελπίζουµε χθες η «πρεµιέρα» στο Μπέλµορ να ήταν

νικηφόρα

ΥΓ.2 Στους καλούς φίλους που «ουρλιάζουν» για τις µεσαίες

αγγλικές σελίδες των Αθλητικών… «Παλληκάρια, στην

Αυστραλία βρισκόµαστε»

ΥΓ.3 Στον φίλο που το παίζει υπεράνω!!  Ναι και το

πρωτάθληµα του 2011-2012 ο Θρύλος το έχει στο τσεπάκι του,

αφού οι διοικήσεις Πανάθας και Χανουµίων είναι

ακόµη..διακοπές.

ΥΓ. 4 Ναι αγαπητοί «ισοβίτες» µέλη των Μπέρις…Το

ακίνητο επωλήθη την περασµένη Τρίτη αντί $1.900.000… ∆εν

βάζατε ρε µπαγάσες ακόµη $100.000 να σώσουµε τα

προσχήµατα!!! Τώρα αν αυτό το «πινάκιο φακής» που

ισχυρίζεται ένας «ισοβίτης» των Μπέρις αξίζει τόσο… Τότε τα

όσπρια πήραν την ανηφόρα… Όπως και η ζωή που µια ζωή

τραβά την ανηφόρα, µε µόνη διαφορά ότι τραβά την ανηφόρα

«µε σηµαίες και µε νταούλια» και όχι µε.. όσπρια!!

To Riverstone,
η Rouse Hill Times 

και άλλα Θεάρεστα!!!

…αυτά γράφει σε χθεσινό της πρωτοσέλιδο η

τοπική εφηµερίδα,  Rouse Hill Times και

αµαρτία δεν έχει. έτσι του τα είπανε του

ανθρώπου (Αlex Cauchi),  έτσι τα έγραψε… 

ή µήπως όχι!!! 

Να

ένα παράδειγµα

για το χαρτί και το

µελάνι που ξοδέψαµε –

άδικα ίσως- για τον

«Πνεύµονα»


