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Αήττητη τερμάτισε η εθνική 
ομάδα κάτω των 19 ετών της 
Αυστραλίας στους τέσσερις 

αγώνες που έδωσε στην Κουάλα Λου-
μπούρ της Μαλαισίας, για την πρόκρι-
ση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πο-
δοσφαιριστές κάτω των των 19 ετών. 
Αυτή τη φορά νίκησε την Κίνα με 3-0 
έχοντας για σκόρερς τους ΜακΚλάρεν 
(39΄), Τάγκαρτ (50΄) και Γούντιγκ (63΄), 
ενώ αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια 

της συνάντησης ο Τέρι Αντώνης. ΟΤζέ-
σι Μακαρούνας έμεινε στον πάγκο. Οι 
Qantas Young Socceroos εκτός της 
Κίνας που νίκησαν με 3-0, υποχρέω-
σαν σε ήττα και τις αντίστοιχες εθνικές 
ομάδες, της Σιγκαπούρης (1-0), της 
Ινδονησίας (4-1) και του Μακάο με το 
ευρύ σκορ (12-0).  Στην αγγλική σελίδα  
- αριστερά σας - όλα όσα αφορούν τον 
αγώνα της εθνικής Νέων της Αυστρα-
λίας κόντρα στην Κίνα.   

Ο κορυφαίος Αυστραλός κολυμ-
βητής έδωσε το πρώτο του 
τεστ στη Σιγκαπούρη στην επα-

νεμφάνισή του στην ενεργό δράση, 
δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλό δρό-
μο, αλλά θέλει πολλή δουλειά ακόμη. 
Το πνεύμα παραείναι πρόθυμο για τον 
29χρονο πρωταθλητή, απλά πρέπει να 
συγχρονιστεί και το σώμα, κάτι που 
ήταν βέβαιο ότι δεν επρόκειτο να συμ-
βεί από την πρώτη βουτιά. Μετά την 7η 
θέση στον τελικό των 100μ μικτής ατο-
μικής, ο Θορπ «έπεσε» και στο 100άρι 
στην πεταλούδα, χωρίς παρ’ όλα αυτά 
να καταφέρει να πάρει την πρόκριση 
για τον τελικό. Το 54.09 του έδωσε την 
4η θέση στη σειρά του και την 11η στο 
σύνολο θέτοντάς τον αυτομάτως εκτός 
συνέχειας. Απογοητευμένος αλλά αι-
σιόδοξος για τη συνέχεια εμφανίστηκε 
στις δηλώσεις του ο «Θορπέντο», αφού 
τόνισε: «Στενοχωρήθηκα λίγο γιατί πί-
στευα ότι θα ήμουν λίγο πιο γρήγορος. 
Η κούρσα δεν πήγε καλά τεχνικά. Δε-
δομένων των συνθηκών όμως και το 
πώς ήμουν πριν από τρεις μήνες αυτά 
τα αποτελέσματα είναι φανταστικά. Εί-
μαι ικανοποιημένος από την πρόοδο 
που κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Επόμενος σταθμός του Θορπ είναι 
το Πεκίνο, όπου θα δοθεί η συνέχεια 
των μίτινγκ της σειράς του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου σε 25άρα πισίνα την 
επόμενη εβδομάδα.

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία του 
κούρσα ο Ίαν Θορπ επέστρεψε  στην 
αγωνιστική δράση, αγωνιζόμενος το 
διήμερο 4-5 Νοεμβρίου στο μίτινγκ 
κολύμβησης του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου στη Σινγκαπούρη. Ο Αυστραλός 
κολυμβητής στα 29 του χρόνια πλέον, 
ελπίζοντας ότι θα κάνει την επανεμ-
φάνισή του στις πισίνες και ότι θα κα-
ταφέρει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 
του στο μεγάλο ραντεβού των Ολυμπι-
ακών Αγώνων που θα γίνουν σε οκτώ 
μήνες στο Λονδίνο. Αρκετά αγχω-
μένος, γνωρίζοντας ότι δεν... χάθηκε 
και ο κόσμος που δεν τα κατάφερε, ο 
«Θορπέντο», τόνισε ότι τη δεδομένη 
στιγμή μοναδικός αντίπαλός του ήταν 
ο χρόνος, ενώ δείχνει να έχει συμβι-
βαστεί και με την ιδέα της αποτυχίας. 
«Δεν με νοιάζει. Με ευχαριστεί αυτό 
που κάνω, μου αρέσει η προπόνηση 
και είμαι ευτυχισμένος που μου δό-
θηκε ξανά η ευκαιρία να κολυμπήσω. 
Ειλικρινά είμαι ευγνώμων για αυτό», 

δήλωσε μεταξύ άλλων στη συνέντευ-
ξη Τύπου.

Ο Αυστραλός πέντε φορές χρυσός 
Ολυμπιονίκης αγωνίστηκε αρχικά στα 
100μ μικτής ατομικής, αγώνισμα στο 
οποίο «έπεσε» για τελευταία φορά το 
2003, όταν κατέκτησε το ασημένιο με-
τάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο 
ίδιος εξήγησε γιατί: «Έπρεπε να υπεν-
θυμίσω στον εαυτό μου ότι δεν έχω 
αγωνιστεί για πέντε χρόνια, κάτι που 
ξεχνάω κάποιες στιγμές. Ήταν ο πρώ-
τος μου αγώνας κατά την επιστροφή 
μου και δεν θα ήταν καθόλου εύκολο. 
Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι είμαι ο 
καλύτερος κολυμβητής στο κόσμο και 
την επομένη θα είμαι απελπισμένος».

Πηγαίνοντας πίσω το χρόνο, στο 
2006 όταν έδωσε το τέλος, υποστήριξε 
την απόφαση που πήρε τότε λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Έκανα το σωστό το 
2006. Αν δεν περνούσα κάποιο χρό-
νο μακριά από το άθλημα δεν θα κο-
λυμπούσα τόσο καλά και δεύτερον 
θα ήμουν πικραμένος και δεν θέλω 
να νιώθω έτσι. Συνειδητοποίησα ότι 
η επιστροφή μου στις πισίνες είναι 
κάτι το οποίο θέλω να συνεχίσω να 
κάνω». Θετική μπορεί να χαρακτη-
ριστεί η επανεμφάνιση του Ίαν Θορπ 
στις πισίνες έπειτα από πέντε χρόνια, 
με τον Αυστραλό να καταλαμβάνει την 
7η θέση στα 100μ μικτής ατομικής στη 
Σιγκαπούρη. 

Σίγουρα η απόδοση του 29χρονου 
πρωταθλητή δεν ήταν από αυτές που 
μας είχε συνηθίσει, ωστόσο ήταν 
αναμενόμενη, λόγω της πολύχρονης 
απουσίας του από τους αγώνες. 

Στην πρώτη κούρσα που πραγμα-
τοποίησε ο «Θορπέντο» μετά το 2006 
έκανε 56.33 στον τελικό των 100μ 
μικτής ατομικής, στη σειρά του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου στη Σιγκαπούρη, 
βελτιώνοντας το 56.74 που είχε πετύχει 
νωρίτερα στα προκριματικά του αγω-
νίσματος. Την πρώτη θέση κατέλαβε 
ο Νοτιοαφρικανός Τσαντ Λε Κλος με 
53.06, ενώ ακολούθησαν ο Αυστρα-
λός Κάιλ Ρότσαρντσον με 53.40 και ο 
Κολομβιανός Ομάρ Πινζον με 53.78. Το 
Σάββατο (5/11) ο Θορπ θα «πέσει» στα 
100μ πεταλούδα. Ο Ίαν Θορπ ολοκλή-
ρωσε τη συμμετοχή του στο μίτινγκ 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Σιγκα-
πούρη, καταλαμβάνοντας την 4η θέση 
στα προκριματικά των 100μ πεταλού-
δα, που τον άφησε εκτός τελικού.

Mια από τις ποδοσφαιρικές 
ομάδες που λαμβάνουν 
μέρος στο Πρέμιερ Λιγκ 

της ΝΝΟ είναι και το Μαρκόνι, σύλ-
λογος με ρίζες ιταλικές που εδρεύει 
στο Φέρφιλντ στα δυτικά προάστια 
του Σίδνεϊ. Η ομάδα είναι γνωστή 
και σαν Στάλιονς, με «σήμα κατατε-
θέν» το άλογο που .. σουζάρει ση-
κωμένο στα δύο του πόδια. 

Θα ήταν περιττό να αναφέρουμε 
για την ιστορία του εν λόγω συλ-
λόγου, που υπήρξε θεμελιωτής 
του ποδοσφαίρου μαζί με το Σίδνεϊ 
Ολύμπικ, την Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, 
την Ελλάς Μελβούρνης, την Με-
λίτα και άλλους συλλόγους στην 
Αυστραλία, τότε… «στα χρόνια της 
υπομονής» που οι Αγγλοσάξονες 
δεν ήθελαν να ακούσουν  και να 
ακολουθήσουν φυσικά το ποδό-
σφαιρο, το σπορ των έθνικς - των 
γουόγκς όπως αποκαλούσαν και 
συνεχίζουν να αποκαλούν τους 
μετανάστες - τότε που ο ρατσισμός 
στην Αυστραλία «γνώριζε άνθηση» 
και με την άδεια της.. αστυνομίας!!

Στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ 
η ποδοσφαιρική ομοσπονδία Αυ-
στραλίας, έχει κάνει γνωστό ότι 
αναζητά την δεύτερη ομάδα που θα 

αντιπροσωπεύσει στο Α-Λιγκ την 
πολυπληθέστερη και μεγαλύτερη 
σε έκταση πόλη της Αυστραλίας, 
μαζί με την  Σίδνεϊ FC. 

Το Μαρκόνι συγκεντρώνει τις 
περισσότερες προτιμήσεις, μια και 
είναι ο μοναδικός ποδοσφαιρικός 
σύλλογος της ΝΝΟ που διαθέτει 
γήπεδο-έδρα εγκεκριμένη από την 
FIFA για διεξαγωγή διεθνών ανα-
μετρήσεων, πλαισιωμένο με γήπε-
δα προπονήσεων, δίπλα ακριβώς 
από το κλαμπ του συλλόγου, ένα 
από τα μεγαλύτερα και πολυτελέ-
στερα στο Σίδνεϊ. 

Σε αρκετές συζητήσεις με αν-
θρώπους των Στάλιονς, οι παράγο-
ντες του ποδοσφαιρικού συλλόγου 
εκφράζουν την πεποίθηση τους ότι 
μπορούν να σταθούν με αξιώσεις 
στο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό 
πρωτάθλημα του Α-Λιγκ, εφ όσον 
λάβουν την σχετική άδεια από την 
ομοσπονδία, τονίζοντας ότι υπάρ-
χουν οι επενδυτές που θα επω-
μιστούν τα οικονομικά βάρη της 
επαγγελματικής κατηγορίας, αλλά 
και οι κατάλληλοι άνθρωποι που 
θα αναλάβουν λειτουργικές θέσεις.

Πριν λίγες μέρες μάθαμε ότι για 
την προεδρική θέση στο κλαμπ του 

Μαρκόνι υπάρχουν δύο «δυνατές» 
υποψηφιότητες που θα μονομα-
χήσουν για τον προεδρικό θώκο, 
ο πρώην υπουργός του εργατικού 
κόμματος στην ΝΝΟ , Τζο Τριπόντι 
και ο μέχρι τώρα αντιπρόεδρος 
Βινς Φότι, γνωστός για τις φαντα-
σμαγορικές βραδιές πυροτεχνη-
μάτων όχι μόνο στην γέφυρα του 
Σίδνεϊ, αλλά και σε άλλες μεγαλου-
πόλεις της υφηλίου, έργα της εται-
ρείας fireworks που διευθύνει.

Καλά πληροφορημένες πηγές 
αναφέρουν, ότι και οι δύο που τυγ-
χάνουν λάτρεις του ποδοσφαίρου, 
με την ανάληψη καθηκόντων θα 
δρομολογήσουν τα δέοντα ώστε η 
ποδοσφαιρικός σύλλογος Μαρκό-
νι να είναι αυτός που θα αντιπρο-
σωπεύσει τα δυτικά προάστια του 
Σίδνεϊ στο Α-Λιγκ,  εκτός φυσικά 
από την αναβάθμιση που όπως 
υποστηρίζουν θα επιχειρήσουν στο 
κλαμπ και στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις του συλλόγου, αλλά και 
άλλων θεμάτων που πρόκειται να 
λυθούν στις δικαστικές αίθουσες. 
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι οι εκλογές για την ανάδειξη 
νέου προέδρου έχουν οριστεί στις 
20 Νοεμβρίου.   

Γράφει ο Γιώργος Σταυρουλάκης
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4Χ4 για την εθνική Νέων 
µε βασικό τον Τέρι Αντώνη

Ούτε κρύο, ούτε ζέστη 
για τον  «Θορπέντο»

ΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝΣ:
Με στόχο το Α-Λιγκ
Vince Foti εναντίον Joe Tripodi για την προεδρική θέση

Aριστερά ο Vince Foti
και δεξιά ο Joe Tripodi




