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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο Ρίτσαρντ Λούξιτς στον ένα 
χρόνο που αγωνίστηκε µε 
την φανέλα του Σίδνεϊ Ολύ-

µπικ (2011), άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις µε τον καλό χαραχτή-
ρα του και την αγωνιστικότητά του. 
Βασικό στέλεχος της ενδεκάδας µε 
το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο 
µπράτσο, ήταν από τους βασικούς 
συντελεστές των επιτυχιών του 
ελληνικού συλλόγου, σηκώνοντας  
δύο κούπες σε µια σαιζόν. 

Ο γιγαντόσωµος αµυντικός άσος, 
σύµφωνα µε παράγοντες του ελλη-
νικού συλλόγου, δεν θα ανανεώσει 
την συνεργασία του µε την οµάδα, 
επειδή αποφάσισε να αποσυρθεί 
από την ενεργό δράση, κρεµώντας 
τα ποδοσφαιρικά του υποδήµατα. 
Μια  πληροφόρηση που όµως απο-
δείχτηκε λάθος, αν όχι ψευδής, µια 
και ο υπό... απόσυρση αµυντικός 

άσσος (για κάποιους παράγοντες 
και για κάποιους λόγους), συνεχίζει 
την ποδοσφαιρική του πορεία, στην 
«οµάδα της καρδιάς του», όπως χα-
ρακτηριστικά  αποκαλεί  τα «Λιοντά-
ρια» του Μπανκστάουν.

Οι «αποκλειστικές»  δηλώσεις του 
πρώην πλέον ποδοσφαιριστή του 
Σίδνεϊ Ολύµπικ στον ΚΟΣΜΟ, µας 
δίνουν τις «αληθινές»  απαντήσεις 
σε ερωτήσεις που κάποιοι «καλοί» 
παράγοντες, «διασκεύασαν» όπως 
αυτούς συνέφερε, ενώ θα πρέπει 
να σηµειώσουµε ότι µερικές από τις 
ερωτήσεις που θέσαµε, ο Ρίτσαρντ 
Λούξιτς δεν θέλησε να απαντήσει.

«Κατ́ αρχήν θα πρέπει να διευκρι-
νίσω ότι λύνω τη συνεργασία µου µε 
το Σίδνεϊ Ολύµπικ µε τον καλύτερο 
τρόπο, παίρνοντας µαζί µου µόνο τις 
καλές στιγµές από τους δύο τίτλους 
που κατακτήσαµε αυτή τη χρονιά. 

Οφείλω να ευχαριστήσω µέσα από 
την καρδιά µου τους Έλληνες φι-
λάθλους, που µας στάθηκαν σε όλη 
την διάρκεια της αγωνιστικής σαι-
ζόν. Πιστεύω ότι µεγάλο µερίδιο των 
επιτυχιών µας, ανήκει σε αυτούς».

«Ο υποβιβασµός του συλλόγου 
που οφείλω πολλά σε αυτόν, Μπαν-
κστάουν Λάιονς,  µε έχει στενοχω-
ρήσει αφάνταστα γιατί πιστεύω ότι 
έχω και εγώ ένα µερίδιο ευθύνης. 
Επιστρέφω µετά από έναν χρόνο 
απουσίας στο Μπανκστάουν για να 
βοηθήσω, αποδεχόµενος το κάλε-
σµα του Τζορτζ Νόρα που ανέλαβε 
την τεχνική ηγεσία της οµάδας σε 
δύσκολες εποχές για τον σύλλογο 
που θα αγωνιστεί στο Σούπερ Λιγκ. 
Απώτερος σκοπός µας είναι να 
επαναφέρουµε το Μπανκστάουν 
στο Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ».
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