
ΕΧΟΝΤΑΣ υπηρετήσει γι' αρ-
κετά χρόνια και στο χώρο της
αθλητικογραφίας, δίδοντας ιδι-
αίτερη έμφαση στην δημοσιο-
ποίηση όσων αφορούσαν την
ομάδα του Σύτδνεϋ Ολύμπικ,
νοιώθω υποχρέωση να συγ-
χαρώ και από αυτή τη στήλη
τον Γιώργο Γιάνναρο και όλα τα μέλη της
διοίκησής, καθώς και το προπονητικό
τίμ, αλλά και τους παί-
κτες, για την επιτυχία
της ομάδας ν' ανακηρυ-
χτεί πρωταθλήτρια της
Πολιτείας μας, ύστερα
από μια εντυπωσιακή
φετεινή πορεία με πολλές νίκες.

ΑΞΙΖΕΙ να σημειωθεί ότι ο κ. Γιάνναρος
είναι ο τρίτος μυτιληναϊκής καταγωγής
πρόεδρος του Σύδνεϋ Ολύμπικ και - συμ-
πτωματικά ή όχι - οι κυανόλευκοι είχαν

ιδεί μέρες δόξης και με τους άλλους δυό,
τον αείμνηστο Δ. Πετεινέλλη και τον Τζ.
Κελαϊδίτη.

ΣΤΗΝ εποχή Κελαϊδίτη η ομάδα είχε ση-
μειώσει ρεκόρ εισπράξεων και θεατών,
κάτι που δεν καταρρίφθηκε ούτε κατά τη
διάρκεια της χρυσής 5ετίας των "Φίλων"
που και τίτλο κατέκτησαν, αφού γέμισαν

προηγουμένως το ταμείο της
ομάδας με λεφτά, τα οποία
όμως έβγαιναν από την τσέπη
τους!

ΠΑΝΤΩΣ, μετά από τη νέα
κυανόλευκη επιτυχία, που
ανήκει στην Διοίκηση Γιώρ-

γου Γιάνναρου, έστω
και αν το Σύδνεϋ
Ολύμπικ δεν αγωνί-
ζεται πλέον στα με-
γάλα σαλόνια (όπου
τα πράγματα τρα-

βάνε μάλλον προς την κατη-
φόρα) θα πρέπει όσοι

μπορούν - και είναι πολλοί που μπορούν
- να γυρίσουν κοντά στην ελληνική μας
ομάδα, της οποίας όμως το μέλλον μόνο
με την προσέλευση ελληνόψυχης νεο-
λαίας μπορεί να εξασφαλιστεί. Υπάρχει
όμως τέτοια νεολαία αρκετή;

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

ΑΠΟ το Μπρίσμπαν μεταδόθηκε

χθες μια είδηση με τον τίτλο Η

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΠΕΒΑΛΕ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΓΟΡΙΛΑ! Και

πράγματι αυτό συνέβη, μόνο που

το... ζώον, στο οποίον επιβλήθηκε το

πρόστιμο, ήταν ένας 18χρονος

επιτυχώς μεταμφιεσμένος σε γορίλα

που, καβάλα σε ποδήλατο

περιφερόταν μ' ακροβατικές

επιδείξεις στους δρόμους και τα

πεζοδρόμια του Dalby της

Κουηνσλάνδης εμποδίζοντας την

κυκλοφορία. Αλλά και

τρομοκρατώντας κάποιες γυναίκες

και παιδιά που βρέθηκαν στο

πέρασμά του και- λόγω της τέλειας

γοριλοεμφάνισής του - τον πέρασαν

γι' αληθινό.

ΤΟ ασήμαντο αυτό γεγονός θυμίζει

το γοριλοανέκδοτο σύμφωνα με το

οποίο ένας αποτυχημένος ηθοποιός

για να βρεί δουλειά ανταποκρίθηκε

σε αγγελία Ζωολογικού Κήπου, όπου

του ανέθεσαν να παριστάνει τον γο-

ρίλα, αφού προηγουμένως τον δια-

μόρφωσαν τόσο τέλεια ώστε να

φαίνεται αληθινός.

Ο γορίλας - ηθοποιός διασκέδαζε με

το νέο ρόλο του και διασκέδαζε

επαρκώς τους επισκέπτες του Ζωο-

λογικού Κήπου, βγάζοντας μεροκά-

ματο, μέχρι τη μέρα που από το

δέντρο όπου είχε σκαρφαλώσει για

επίδειξη έπεσε στη διπλανή περι-

φραγμένη περιοχή του λιονταριού.

Το λιοντάρι τότε άρχισε να τον πλη-

σιάζει κι' αυτός τρομοκρατημένος

έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοή-

θεια. Οπότε και ακούει τον λέοντα να

του λέει επιτακτικά: Σκάσε μαλάκα

θα μας πάρουν χαμπάρι και τους δυό

και θα χάσουμε τη δουλειά.

(ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ: Αυτός που έπαιζε το ρό-
λο του λιονταριού, δεν ήταν αποτυχημένος
ηθοποιός. Αποτυχημένος πολιτικός ήταν)

ΑΠΟΨΕ, όπως και κάθε Τετάρη, από τις 7
ως τις 9, στο σταθμό 1683 ΑΜ, ο Αλέκος
Γκαλελής έχει την εκπομπή του που ιδιαί-

τερα ασχολείται με τα θάματα της Λήμνου και των Λημνίων συμ-
παροίκων. Οι οποίοι βλέπουν και πάλι την Λημνιακή Λέσχη τους
να λειτουργεί. Κι' αυτό τους ικανοποιεί πάρα πολύ, γιατί θα ήταν
κρίμα να εξαφανιστεί έτσι άδοξα το κλάμπ, μέσα στο οποίο, συν
τοις άλλοις, έμαθαν ελληνικούς χορούς πολλές χιλιάδες παιδιών
μας (γύρω στις 15.000 υπολογίζονται) από την λημνιακής κατα-
γωγής χοροδιδασκάλισσα Παρούλα Θέρμπαν,
αδελφή, ως γνωστόν, του κ. Γκαλελή.

Ο Γορίλας της Κουηνσλάνδης
και του Ζωολογικού Κήπου

Μ’ ΑΥΤΟ το πρωτοσέλιδο η αθηναϊκή εφημερίδα καταγγέλει και πάλι

τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον αδελφό του Αντρίκο

για εκμετάλευση της ελληνικής κρίσης προκειμένου να πραγματο-

ποιήσουν κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ, από μεταβιβάσεις τα

οποία με εξασφάλιση από τη μια και μεταβίβαση από την άλλη μπο-

ρούν να επιφέρουν κέρδη ή ζημία στον μεταβιβάζοντα. Στην προκει-

μένη περίπτωση και σύμφωνα με τις καταγγελίες που ξεκίνησαν

από τις κατηγορίες του βουλευτή κ. Καμμένου (ο οποίος και δεν φαί-

νεται να κινδυνεύει από τη δικαιοσύνη ως συκοφάντης) ο Παπαν-

δρέου γνωρίζοντας, αυτά που έλεγε ότι δεν εγνώριζε και κρύ-

βοντας την αλήθεια έστρωσε το δρόμο προς το ΔΝΤ ειδοποιώντας

εγκαίρως τ’ αδελφάκι του για ‘κονόμα από το “σίγουρο” τιπ που του

έδιδε. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε την απάντηση στην σχετική

επερώτηση που έγινε στη Βουλή και μχαρακτηρίστηκε βόμβα
!

Τα λημνιακάΤα λημνιακά

του Σύδνεϋτου Σύδνεϋ......

ΕΕΕΕίίίί ππππααααμμμμεεεε         ββββρρρρεεεε     ΤΤΤΤζζζζοοοούύύύλλλλιιιιαααα ,,,,     

νννναααα     ππππέέέέφφφφττττεεεε ιιιι ςςςς     ααααλλλλλλλλάάάά     όόόόχχχχ ιιιι     κκκκααααιιιι     ττττόόόόσσσσοοοο

ΕΙΝΑΙ τόσο τρομερή και συνεχής η πτώση δημοτικότητας της πρω-

θυπουργού μας Τζούλια Γκίλλαρντ που ένας καχύποπτος μπορεί να

μπεί σε προβληματισμό, με το ερώτημα “μα επιτέλους τίποτα δεν κάνει

σωστό αυτή η κυρία”;

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τα λάθη της είναι κάμποσα και σοβαρά, συν

την ασυγχώρητη από μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων και του κόμματός

συμπεριφορά που επέδειξε απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Κέβιν

Ραντ βοηθώντας στο ξεφόρτωμά του και αναλαμβάνοντας να τον δια-

δεχτεί. 

ΠΡΕΠΕΙ όμως να υπάρχει και μια συντονισμένη εκστρατεία εναν-

τίον της κυρίως από την πλευρά των αυστραλιανών ΜΜΕ που έχουν

τους λόγους τους να θέλουν την πτώση της από την εξουσία, η οποία

και θα εξασφαλιστεί με την μετεωρική πτώση της δημοτικότητας της.

Η οποία ξεπερνά κατά πολύ αυτή του ΓΑΠ, αν και η Γκίλλαρντ δεν έχει

κάνει την Αυστραλία μπάχαλο - όπως αυτός την Ελλάδα.

Αχ τ ι  τραβάωωω

ΟΜΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ
ΑΠΟ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΩΣ ΠΑΜΕ;
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