
Α-Λιγκ - 8η αγωνιστική
ΑποσπΑσθηκε το ΜπρίσΜπΑν

ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑ

ο Λόουι συνεχίζει στην FFA

ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ

Γκλόρι και Βίκτορι ψάχνουν 
για νέο προπονητή; 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Γράφει ο Γιώργος Σταυρουλάκης

Στην χθεσινή μας έκδοση δεν υπήρχε χώρος για περιγραφές και εντυπώσεις 
των αγώνων της 8ης αγωνιστικής του Α-Λιγκ, όπως επίσης και για τον αγώνα 
των ολυρούς, την Ολυμπιακή ποδοσφαιρική ομάδα της Αυστραλίας 
που αγωνίστηκε με το Ουζμπεκιστάν. Νέα πολλά, χώρος όχι αρκετός, 
για τον λόγο αυτό σήμερα θα αναφερθούμε - όπως σας υποσχεθήκαμε - 
σε ότι σας «χρωστάμε» από χθες.

O Κόσμος WEDNESDAY 30 NOVEMBER 2011ΣΠΟΡ 35

«Μαζί με τον Ρόμπι Μιλέσκι θα 
φορέσουμε και πάλι την φανέλα του 
Μπανκστάουν, επιστρέφοντας μετά 
από έναν χρόνο απουσίας, με ένα και 
μοναδικό στόχο, την επιστροφή στην 
μεγάλη κατηγορία». 

 «Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου η 
επιστροφή μας στο Πρέμιερ Λιγκ. Θα 
σας φανεί ψέμα αλλά είναι αλήθεια. 
Ο Τζορτζ Νόρα και οι συνεργάτες του 
έχουν ήδη κατά ενενήντα τα εκατό 
έτοιμο το ρόστερ της νέας σαιζόν και 
οι παράγοντες του συλλόγου έχουν 
ήδη ανακοινώσει το μπάτζετ και τους 

χορηγούς. Έχουμε ήδη ξεκινήσει προ-
ετοιμασία και όπως είπα και προηγού-
μενος έχουμε βάλει έναν και μοναδικό 
στόχο. Την επιστροφή του Μπανκστά-
ουν στο Πρέμιερ Λιγκ».

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που 
δεν θέλησε να δώσει απαντήσεις, 
χρησιμοποιώντας απλά την λέξη “no 
comment”,  είχαν να κάνουν με την 
αγωνιστική τακτική που ακολούθησε 
το Σ. Ολύμπικ, για το τεχνικό δίδυμο 
Τσεκένη-Παπουτσή, όπως και για κά-
ποιους παράγοντες και κάποιους από 
τους πρώην συμπαίκτες του. 

Eίχαμε επισημάνει εδώ και κάμπο-
σο καιρό ότι κάποιοι προπονητές 
ομάδων του Α-Λιγκ δεν θα κατα-

φέρουν να κάνουν Χριστούγεννα στους 
πάγκους των ομάδων τους. Μετά τον 
Μπράνκο (μας) τον Κουλίνα ή Τσουλίνα 
ή όπως αλλιώς λένε τον Κροάτη τεχνι-
κό που «είδε την πόρτα της εξόδου» 
από τους «Τζετς» πριν την έναρξη του 

Α-Λιγκ, ο Φέργκιουσον του Περθ και ο 
Ντουράκοβιτς της Βίκτορι, κάποιοι επι-
μένουν ότι μετράνε μέρες… Και εδώ ο 
χρόνος θα δείξει. Ανάλογα με τα απο-
τελέσματα των δύο αυτών ομάδων τις 
επόμενες αγωνιστικές, θα «δείξει» αν 
Ερνι Μέρικ και Κέβιν Μάσκατ θα τους 
αντικαταστήσουν στο Περθ ο πρώτος 
στην Μελβούρνη ο δεύτερος.

H επανεκλογή του Φρανκ Λόουι στη θέση του 
chairman της ανώτερης ποδοσφαιρικής 
ομοσπονδίας της Αυστραλίας (FFA) ήταν κάτι 

περισσότερο από αναμενόμενη. Ο 81χρονος δισε-
κατομμυριούχος παράγοντας συνεχίζει απτόητος το 
έργο που ξεκίνησε πριν μια δεκαετία περίπου, για 
την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου. Προς το παρόν 
έχει καταφέρει αρκετά όχι όμως και τα αναμενόμενα. 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι έχει τις δυνατότητες να φέ-
ρει σε πέρας την αποστολή που έχει αναλάβει τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια που θα συνεχίσει από την καρέ-
κλα του chairman, του «αρχηγού» του ποδοσφαίρου 
στην Αυστραλία. Ο Φρανκ Λόουι απαλλαγμένος από 
τις ευθύνες των επιχειρηματικών του υποχρεώσεων 
πλέον, έχει τον χρόνο να ασχοληθεί περισσότερο και 
σοβαρότερα με τα προβλήματα που ταλανίζουν τον 
χώρο του ποδοσφαίρου στην Αυστραλία. Κάποιοι πι-
στεύουν ότι μπορεί, κάποιοι δείχνουν επιφυλακτικοί  
και κάποιοι φοβούνται ότι έρχονται τα.. χειρότερα. O 
«αρχηγός του ποδοσφαίρου στην  Α υ σ τ ρ α λ ί α » 
πιστεύει ότι τα οικονομικά προβλήματα που υπάρ-
χουν στους συλλόγους του Α-Λιγκ θα εκλείψουν. Σε 
έξι μήνες που θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγ-

ματεύσεων για την τηλεοπτική κάλυψη του εθνικού 
πρωταθλήματος και των αγώνων των εθνικών συ-
γκροτημάτων, η χρηματική αποζημίωση που θα δο-
θεί για να «κλείσει» η  συμφωνία θα δώσει οικονομι-
κή ανάσα στον χώρο του ποδοσφαίρου.  Εν αναμονή 
λοιπόν,  χρόνος θα δείξει. 

ΑγώνΑς κομπΑρςών
Ξεκινώντας από το Hindmarsh Stadium, σε έναν 

αγώνα με περισσότερη δύναμη παρά τεχνική, Αντε-
λάιντ και Τζετς δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα μέ-
νοντας στο στείρο 0-0, χωρίς να πείσουν ότι είναι δύο 
ομάδες που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Για κο-
μπάρσους  «κόβουμε» τις δύο ομάδες στην συνέχεια 
χωρίς πολλές ελπίδες για τα πλέι οφ.

ςίνγκλετον με προϋποθεςείς 
Στο Bluetongue Stadium, οι «απλήρωτοι» Μάρι-

νερς έδειξαν περισσότερο αποφασισμένοι για την 
νίκη και την πήραν, απέναντι στις... φοβισμένες «Καρ-
διές» της Μελβούρνης, που ως γνωστόν διατηρούν 
προπονητή με μισθό $800.000, το ποιο ακριβοπλη-
ρωμένο προπονητή, στο υποβαθμισμένο πρωτάθλη-
μα του Α-Λιγκ. 

Τελευταίες εξελίξεις από το Σεντραλ Κοστ αναφέ-
ρουν ότι ο πολυεκατομμυριούχος κύριος Σίνγκλετον, 
επιθυμεί να εμπλακεί  στα εσωτερικά των Μάρινερς 
και να δώσει λύση στο οικονομικό πρόβλημα που δεί-
χνει προς το παρόν άλυτο, αλλά με προϋποθέσεις. Να 
«εξαφανιστεί» από το Σέντραλ Κοστ, συγκεκριμένος  
διοικητικός παράγοντας και κάτοχος μετοχών του πο-
δοσφαιρικού συλλόγου.

ίςτορίκες ςτίγμες
Γράφτηκε ιστορία στο Suncorp Stadium, με την 

ομάδα του Άγγελου Ποστεκόγκου (γράψαμε σχετικά 
χθες), να... περπατά προς την νίκη εναντίον του Περθ 
πετυχαίνοντας τέσσερα ανεπανάληπτα σε εκτέλεση 
τέρματα στο α’ ημίχρονο, μετά από φανταστική από-
δοση. Μία ακόμη νίκη για το Μπρίσμπαν Ρόαρ και 
το ρεκόρ των 36 συνεχόμενων αγώνων χωρίς ήττα, 
ρεκόρ Αυστραλίας σε όλα τα ομαδικά παιχνίδια, με 
το ποδόσφαιρο να παίρνει - παράξενο μας φαίνεται - 

1η θέση στην αφιλόξενη για τον «Βασιλιά των σπορ» 
χώρα των καγκουρό. 

Δώρο γενεθλίών.. ξύλο!! 
Τόσο ξύλο έχουμε να δούμε πολύ καιρό σε ποδο-

σφαιρικό αγώνα. Οι «ξυλοκόποι» της Νέας Ζηλανδί-
ας, έπεσαν επάνω στους άτυχους ποδοσφαιριστές της 
Σίδνεϊ FC, «αλλάζοντας τους την πίστη στο ξύλο», με 
την ανοχή του διαιτητή, που άφησε τους ποδοσφαιρι-
στές των «Φοινίκων» να δείξουν ότι είναι και γνώστες 
πολεμικών τεχνών!! Ένα από τα «θύματα»,  ο νεαρός 
Τέρι Αντώνης που την ημέρα των γενεθλίων του...  
οι γηπεδούχοι του δώρισαν έναν τραυματισμό, που 
μπορεί να αφήσει «εκτός δράσης» τον 18χρονο πλέον 
μεσοεπιθετικό, για αρκετό χρονικό διάστημα. Η νίκη 
πάντως κρίνεται  δίκαια για το Ουέλινγκτον μέσα στο 
Westpac Stadium , απέναντι στην φοβισμένη ομάδα 
της Σίδνεϊ FC, που δεν κατάφερε να βρει τα βήματά 
της στην... αφιλόξενη αυτή έδρα.  

προςπΑθηςΑν νΑ χΑςούν,  
ΑλλΑ μΑτΑίΑ!! 
Τέλος, στο AAMI Park, οι ποδοσφαιριστές της Βίκτορι 
έκαναν τα πάντα για να χάσουν έναν ακόμη δικό τους 
αγώνα, προσπάθησαν, υπερέβαλαν τους εαυτούς 
τους, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφεραν.
Νίκησαν στην εκπνοή την «Χρυσή Ακτή» με 3-2, ενώ 
είχαν προηγηθεί από τα πρώτα λεπτά με 2-0, με την 
βοήθεια αστείων αποφάσεων του «άρχοντα του αγώ-
να». Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ροντρίγκο Βάρ-
γκας, ένας από τους εμπειρότερους αμυντικούς του 
Α-Λιγκ, κάπου στο κέντρο του γηπέδου και ενώ το 
σκορ ήταν 2-0 υπέρ της ομάδας του, μετά από  «δολο-
φονικό» τάκλιν σε αντίπαλο, πήρε την άγουσα προς τα 
αποδυτήρια, αφήνοντας την Βίκτορι με 10 ποδοσφαι-
ριστές, για 60 περίπου λεπτά. 

τΑ χΑλίΑ τών ολύρούς κΑί οί ολλΑνΔοί

Qantas australian under 23-ούζμπεκίςτΑν 0-0
Aυτή η ομάδα, με αυτή τη σύνθεση, με αυτή την νοοτροπία, με αυτή την 
αγωνιστική τακτική, όχι μόνο δεν έχει ελπίδες να προκριθεί στους Ολυ-
μπιακούς του Λονδίνου, αλλά ούτε την Αμερικάνικη Σαμόα δεν μπορεί να 
νικήσει. Τόσο χάλια εθνική ομάδα της Αυστραλίας δεν έχουμε ξαναδεί. Οι 
Ουζμπέκοι ήταν μια κλάση ανώτεροι και πολύ άτυχοι που δεν κατάφεραν 
να φύγουν από το στάδιο του Παρραμάττα με τους βαθμούς της νίκης. 

Οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που διασώθηκαν από την πολύ κακή ομά-
δα των Ολυρούς, που ούτε αρχή είχε ούτε και τέλος, ήταν ο πορτιέρο της 
εθνικής και ο δικός μας Δημήτρης Πετράτος. Χωρίς ουσιαστικά μεσαία 
γραμμή, το εθνικό ποδοσφαιρικό συγκρότημα της Αυστραλίας κάτω των 
23 ετών, δεν μπόρεσε σε όλον τον αγώνα να καταφέρει να σταθεί με αξι-
ώσεις στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους από το 
Ουζμπεκιστάν να φαντάζουν στο αγωνιστικό χώρο, σαν... Μπαρτσελόνα!! 

ο ίμπίνί κί ο Αμίνί
Δίπλα μας, κάπου στην Ανατολική κερκίδα του σταδίου του Παρραμάττα, 
παρακολουθήσαμε τον αγώνα μαζί με δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές  που 
δεν επιλέγηκαν από τον Ολλανδό εκλέκτορα, για κάποιους λόγους που δεν 
πρέπει να  αφήσουν αδιάφορους τους ιθύνοντες της FFA.  

Αν αναλογιστούμε ότι στον χώρο της μεσαίας γραμμής οι ολυρούς εί-
χαν ένα τεράστιο καινό, και ότι οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές μπορούσαν 
να κάνουν την διαφορά, τότε ο ακριβοπληρωμένος Ολλανδός εκλέκτορας, 
διέπραξε έγκλημα αφήνοντάς τους στην εξέδρα. Ο «μαυρούτσικος» και ο 
«κοκκινομάλης» παρακολούθησαν όλον τον αγώνα, απλοί θεατές σαν και 
μας, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη ενδε-
κάδα των ολυρούς. 

ΦίΑςκο Απο ολλΑνΔίΑ
Μιλώντας με παράγοντες του ποδοσφαίρου, κατά την διάρκεια αλλά και 
μετά το πέρας του αγώνα, Ολυρούς-Ουζμπεκιστάν 0-0, όλοι μίλησαν για  
«κατάληψη του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας» από Ολλανδούς, που πλη-
ρώνονται αδρά και έχουν «ρίξει στην ανυποληψία τις εθνικές ποδοσφαι-
ρικές ομάδες. 

Πολλοί μίλησαν με τα χειρότερα λόγια για τα τεχνικά επιτελεία των εθνι-
κών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των σοκερούς. Όλοι σχεδόν πι-
στεύουν ότι οι «Ολλανδοί» έχουν βλάψει το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας τα 
τελευταία χρόνια και ζητούν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν.
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Ακόμη τέσσερα χρόνια 
«αρχηγός του ποδοσφαίρου 
στην Αυστραλία» ο Φρανκ Λόουι


