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ΣΤΟ LAKESIDE STADIUM
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EIΔΗΣΕΙΣ
Γράφει ο Γιώργος Σταυρουλάκης

καλΟ Ταξιδι σύνΤρΟφέ, ΠανΟ ΓέρΟνΤακΟ
Στους επικήδειους δεν είμαι καλός. 
Ο Πάνος Γεροντάκος, όμως, δεν θα με βάλει σε τέτοιον 
μπελά, γιατί μορφές σαν κι αυτόν δεν χρειάζονται 
επικήδειους, απλά γιατί δεν πεθαίνουν ποτέ. 
Στα 98 του χρόνια παρέμενε έφηβος και έφηβος έφυγε. 
Τα γραπτά του παραμένουν, το λεπτό αδάμαστο χιούμορ 
του επίσης. Σύντροφε καλό ταξίδι. Όσοι βρέθηκαν και 
συνεργάστηκαν μαζί σου, δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ.
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Σ τις 11 του ∆εκέµβρη ηµέρα Κυριακή δύο από 
τις δηµοφιλέστερες ποδοσφαιρικές οµάδες της 
Αυστραλίας µε φιλικό αγώνα µεταξύ τους θα 

εγκαινιάσουν την νέα έδρα της Ελλάς στην Μελβούρ-
νη, Lakeside Stadium. 

Αναµένεται ένας καλός αγώνας µεταξύ δύο ισάξιων 
αντιπάλων αν και... αγύµναστων, λόγω της απραξίας 
των τελευταίων µηνών. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
µας από Μπέλµορ µεριά, στην αποστολή του Σίδνεϊ 
Ολύµπικ που θα «πετάξει» για Μελβούρνη (µέχρι 
τον αγώνα της Κυριακής θα έχει προλάβει να προπο-
νηθεί τέσσερις φορές) περιλαµβάνονται οι εξής πο-

δοσφαιριστές: Πολ Χέντερσον, Μανόλης Γιάνναρος, 
Τζέρι Καλούρης, Μπρετ Στάντµαν, Ιµπι Χάινταρ, Φί-
λιππος Μακρής, Πίτερ και Χρήστος Τριάντης, Ντέιβιντ 
Γκούλο, Τρόι ∆ανάσκος, Μάρκο Σάµα, Αµαν Χαµπίτ, 
Μπλατζ Ντετζάνοβιτς και Στιβ Ίλιτς. Φυσικά την απο-
στολή θα ακολουθήσουν οι Πίτερ Τσεκένης και Πίτερ 
Παπουτσής, ο πρόεδρος Γιάνναρος και άλλοι της δι-
οίκησης του συλλόγου. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι µε 
την Ελλάς Μελβούρνης θα αγωνιστούν τα αδέλφια, 
Τζέισον και Γκλεν Τριφίρο που από την περασµένη 
αγωνιστική σαιζόν έχουν µετακοµίσει από το Σίδνεϊ 
στην Μελβούρνη.

Γ νωστοί στο φίλαθλο κοινό της ΝΝΟ, ο Τζέισον 
και ο Γκλεν Τριφίρο, ποδοσφαιριστές µε άψογη 
τεχνική κατάρτιση και οι δύο διεθνείς µε την 

οµάδα των Τζόις. Και οι δύο αγωνίστηκαν για αρκετά 
χρόνια για λογαριασµό του Μαρκόνι, του Σάθερλαντ, 
του Γούλογκονγκ, της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, των Μπέρις 
και της ΑΠΙΑ στο πρωτάθληµα του Πρέµιερ Λιγκ της 
ΝΝΟ, µέχρι το 2010 που µετακόµισαν «ποδοσφαιρικά»  
στην Μελβούρνη, αγωνιζόµενοι µε την φανέλα του 
Νόρθ Κόουτ. Από την νέα σαιζόν όµως περιλαµβάνο-
νται στις επιλογές του Πίτερ Τσολάκη, νέου τεχνικού 
της Ελλάς Μελβούρνης. Με τους αδελφούς Τριφίρο 
είχαµε µια µικρή συζήτηση πριν από λίγες µέρες στο 
πατρικό τους σπίτι, που το χωρίζει ένας φράκτης από 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παρκ Λι…

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ…
Κατ άρχήν και οι δύο πιστεύουν ότι το πρωτάθληµα 

του Πρέµιερ Λιγκ της Μελβούρνης (που αποδεδειγµέ-
να συγκεντρώνει περισσότερο φίλαθλο κόσµο από ότι 
της ΝΝΟ), µε τους φιλάθλους να είναι  περισσότερο εκ-
δηλωτικοί και το ποδόσφαιρο που παίζεται να είναι πιο 
δυνατό αλλά όχι τόσο τεχνικό όπως στην ΝΝΟ. Τα χρή-
µατα που αµείβονται οι ποδοσφαιριστές εκεί δεν δια-
φέρουν και τόσο από τις αµοιβές των ποδοσφαιριστών 
του Πρέµιερ Λιγκ ΝΝΟ, όµως έχουν πολλά «έξτρα» 
που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές εξασφαλίζουν στο εδώ 
πρωτάθληµα. Το χρηµατικό ποσό που εισπράττουν οι 
ποδοσφαιριστές µε την υπογραφή του συµβολαίου 
τους, που κυµαίνεται από $5.000 έως πολλές χιλιάδες 
δολάρια, ανάλογα µε την οµάδα, τον ποδοσφαιριστή και 
φυσικά την περίπτωση, είναι κάτι το εντελώς φυσικό 
στην Βικτόρια, σπάνιο όµως για την ΝΝΟ.

ΣΕΡΒΟΙ-ΚΡΟΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ!!
Κάτι άλλο που µας τόνισαν οι αδελφοί Τριφίρο ήταν 

ότι όλοι οι αγώνες στην Βικτόρια διεξάγονται µε.. 
ανοιχτές πόρτες, ακόµη κι όταν οι αντίπαλοι είναι από 
την µία πλευρά Κροάτες και από την άλλη Σέρβοι, το-
νίζοντας µάλιστα µε κάποια δόση ειρωνείας ανάµει-
κτης µε χιούµορ, ότι… «Θα πρέπει οι διοικούντες της 
ποδοσφαιρική οµοσπονδίας της ΝΝΟ να ρωτήσουν 
για να µάθουν πως το καταφέρνουν αυτό οι συνάδελ-
φοι τους στην Βικτόρια. Πάνε τώρα πέντε χρόνια που 
Μπόνιρινγκ και Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ αγωνίζονται µε 
ένοπλους αστυνοµικούς και σεκιουριτάδες στις κερ-
κίδες. «Μέχρι πότε θα πάει αυτό» µας είπαν µε ένα 
στόµα ο Γκλεν και ο Τζέισον Τριφίρο, που και οι δύο 
έχουν φορέσουν την φανέλα της Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ, 
γνωρίζοντας την «πικραµένη» αυτή ιστορία από... 
πρώτο χέρι.

 «ΘΑ ΦΑΝΕ ΚΑΛΑ ΣΤΟ LAKESIDE STADIUM»»
Για τον αγώνα της Κυριακής µε το Σίδνεϊ Ολύµπικ, 

οι Γκλεν και Τζέισον Τριφίρο µας «πίεσαν» να βάλου-
µε τίτλο στην αναφορά µας στο ελληνικό ντέρµπι του 
Lakeside Stadium…«Το Ολύµπικ θα επιστρέψει στο 
Σίδνεϊ µε πολλά µπαλάκια στις αποσκευές του. Γι’ 
αυτό να είναι σίγουροι. Πρέπει λοιπόν να το πάρουν 
απόφαση από τώρα. Εδώ στην Μελβούρνη δεν χαρι-
ζόµαστε σε κανέναν, ακόµη και σε φιλικούς αγώνες». 
Αλλά επειδή ο τίτλος που µας πρότειναν - για να πι-
κάρουν προφανώς τα φιλαράκια τους που αγωνίζο-
νται στο Σίδνεϊ Ολύµπικ - είναι σκέτος σιδηρόδροµος, 
εµείς επιλέξαµε τον τίτλο «Θα φάνε καλά» που και 
ποιο «πιασάρικος» είναι αλλά και... τα λέει όλα!! Με 
άλλα λόγια η πρόταση των αδελφών Τριφίρο στους 
συναδέλφους τους στο Σίδνεϊ Ολύµπικ είναι να µην 
πάνε φαγωµένοι στην Μελβούρνη γιατί θα.. φάνε 
- πολύ καλά µάλιστα  - εκεί. Οι Μελβουρνιώτες ως 
γνωστόν φηµίζονται για την άριστη φιλοξενία τους και 
το Σίδνεϊ Ολύµπικ δεν θα αποτελέσει εξαίρεση…

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ… LIVE ΣΤΟ ESPΝ
Σήµερα στις 6:45 το πρωί στο ESPN από το στάδιο Καραϊσκάκης απ’ ευ-

θείας σύνδεση και ο Θεός να (έχει) βάλει το χέρι του. Όσοι αναγνώστες µας 
δεν ενηµερώθηκαν για την ζωντανή σύνδεση του αγώνα του Θρύλου που 
δηµοσιεύσαµε χθες στην πίσω σελίδα του ΚΟΣΜΟΥ, ελπίζουµε να διαβά-
σουν την εφηµερίδα µας πριν τις 6:45 για να προλάβουν όλον τον αγώνα 
που αναµένεται συγκλονιστικός. Λίγες φορές τα γραφεία στοιχηµάτων 
προσφέρουν φαβορί τις ελληνικές οµάδες όταν αντιµετωπίζουν οµάδες 
του αγγλικού Πρέµιερ Λιγκ και δη του βεληνεκούς της Άρσεναλ, µε τον 
Θρύλο σε περίπτωση νίκης - κάτι που το ευχόµαστε - να έχει απόδοση 
$1.75 και την Άρσεναλ να προσφέρεται µε το... δελεαστικό $4.25. Τα γραφεία 
στοιχηµάτων όπως γίνεται αντιληπτό, ποντάρουν «έδρα» δίνοντας φαβο-
ρί τον Ολυµπιακό, στηριζόµενοι στην αδιαφορία της αγγλικής οµάδας που 
έχει ήδη προκριθεί στην επόµενη φάση των 16 του Τσάµπιονς Λιγκ. Φυσι-
κά ρόλο πάιζουν και τα όσα διέρρευσαν από την συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε ο Αλσατός προπονητής, µε τον Αρσέν Βενγκέρ να αφήνει στο 
Λονδίνο µισή οµάδα σχεδόν, βασικές µονάδες, όπως ο Ρόµπι Φαν Πέρσι, 
ο Μικέλ Αρτέτα, ο Ζερβίνιο, ο Άαρον Ράµσεϊ και ο Τίο Ουόλκοτ. Ωστόσο, ο 
Βενγκέρ έχει στη διάθεσή του αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, όπως ο 
Αντρέ Σάντος, ο Τόµας Βερµάλεν, ο Αντρέι Αρσάβιν και ο Τόµας Ροζίτσκι. 
Μαζί µε αυτούς βρίσκονται επίσης ο 21χρονος Ίστµοντ, ο 19χρονος Ισπανός 
Μίκελ και ο οµογενής Κύπριος, ο 18χρονος Νικόλας Γεννάρης. 

ΚΥΠΡΟΣ ΑΕΚ-Ερµής 2-0 
Ιδανικό ήταν το ντεµπούτο του Λεόν Φλέµινγκς στον πάγκο της ΑΕΚ, που 

επικράτησε 2-0 του Ερµή στο ΓΣΖ και συνεχίζει την νικηφόρα ανοδική της 
πορεία στο πρωτάθληµα. Η ΑΕΚ σκόραρε γκολ στο φινάλε του κάθε ηµι-
χρόνου, µε τέρµατα του Πιντάδο και του Γκαρσία, ενω στο 58’ είχε σουτ στο 
δοκάρι µε τον Κούλλη Παύλου, που αποχώρησε τραυµατίας από το γήπεδο. 
Τραυµατίας αποχώρησε και ο Σκοπελίτης. Μίκελ και ο οµογενής Κύπριος, ο 
18χρονος Νικόλας Γεννάρης. 

ΑΓΓΛΙΑ Φούλαµ-Λίβερπουλ 1-0
Η Λίβερπουλ δηµιουργούσε, αλλά έχανε τις ευκαιρίες, όµως αντιθέτως η 

Φούλαµ που συνεχώς αµυνόταν κατάφερε να πετύχει το γκολ που έκρινε την 
αναµέτρηση στο «Κρέιβεν Κότατζ» υπέρ των γηπεδούχων (1-0)! Οι «κόκκι-
νοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και µάλιστα 
τόσο ο Χέντερσον (39’), όσο και ο Ντάουνινγκ (84’) σηµάδεψαν το δοκάρι. Μά-
λιστα, η Λίβερπουλ αγωνιζόταν µε δέκα παίκτες από το 72’ λόγω αποβολής 
του Σπίρινγκ. Κι ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο οµάδες θα αρκούνταν τελικά 
στη «λευκή» ισοπαλία, στο 85’ η Φούλαµ κατάφερε να «κλέψει» τη νίκη µε 
τον Ντέµπσεϊ!

ΙΤΑΛΙΑ Λάτσιο-Νοβάρα 3-0
Με πρωταγωνιστή τον… ανταγωνιστή του Σισέ για τη βασικλή 11άδα, Το-

µάσο Ρόκι, η Λάτσιο κατάφερε να πάρει µία άνετη νίκη µε 3-0 επί της Νοβάρα 
και διατηρείται σε τροχιά κορυφής στο Καµπιονάτο. Μετά το «τρίποντο» αυτό 
µέσα στο «Ολύµπικο», η οµάδα του Ρέγια είναι στην 4η θέση της βαθµολογίας 
µόλις 4 βαθµούς µακριά από την πρωτοπόρο, Γιουβέντους.Ο Μπιάβα στο 16’ 
άνοιξε για τους «λατσιάλι» και ο Ρόκι στο 23’ µε κεφαλιά έκανε το 2-0. Το τε-
λικό 3-0 διαµόρφωσε µε το δεύτερό του προσωπικό του γκολ ο Ρόκι στο 72’. 
Ένα λεπτό αργότερα, ο Ρόκι βγήκε από το παιχνίδι ως αλλαγή και τη θέση του 
πήρε ο… άσφαιρος, Τζιµπρίλ Σισέ. 

ΙΣΠΑΝΙΑ Σεβίλλη-Χετάφε 3-0
Ενα ευχάριστο βράδυ πέρασε η Σεβίλλη που στο πλαίσιο της 15ης αγωνι-

στικής του πρωταθλήµατος της Primera Division, επικράτησε µε 3-0 της Χε-
τάφε και σκαρφάλωσε στην 4η θέση του βαθµολογικού πίνακα, πίσω από τις 
Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 33’ µε 
τέρµα που πέτυχε ο Φάτσιο, έπειτα από σέντρα του Ράκιτιτς. Στο 50’, ο Μανού 
έκανε το 2-0 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κανουτέ διαµόρ-
φωσε το τελικό 3-0 και πάλι από πάσα του Ράκιτιτς.




