
Χρήστο, θα βρεθείς στο 
πλευρό της εθνικής µας 
στην Πολωνία. Πως νοι-
ώθεις; 

«Είναι θαυµάσιο που η 
εθνική µας κατάφερε να προ-
κριθεί για Τρίτη συνεχόµενη 
φορά στην τελική φάση του 
EURO κι είµαι ένας από τους 
τυχερούς που θα ταξιδέψουν 
για να την δουν από κοντά 
στα γήπεδα της Πολωνίας - 
κι εύχοµαι στη συνέχεια και 
της Ουκρανίας. Είναι µεγάλη 
µου χαρά και τιµή κι ελπίζω 
να πάνε όλα καλά για την 
εθνική µας και να κάνει µια 
αξιόλογη πορεία. ∆εν είχα 
την τύχη να βρεθώ στα γή-
πεδα της Πορτογαλίας όταν 
πήραµε το κύπελλο, όµως ο 
Θεός µε αξιώνει να είµαι στο 
πλευρό της εθνικής µας φέ-
τος, στην Πολωνία».

Μίλησέ µας για το πρό-
γραµµα του ταξιδιού σου.

«Θα αναχωρήσω από το 
Σίδνεϊ την ∆ευτέρα 4 Ιουνί-
ου. Αρχικός προορισµός εί-
ναι η Αθήνα, όπου θα µείνω 
για δύο ηµέρες. Την Πέµπτη 
7 Ιουνίου αναχωρούµε, µε 
κάποιους φίλους από την 
Αυστραλία και την Ελλάδα, 

για τη Βαρσοβία. Εκεί, δη-
λαδή, όπου την Παρασκευή 
8 Ιουνίου η εθνική µας θα 
δώσει τον πρώτο της αγώνα, 
ο οποίος θα είναι κι ο εναρ-
κτήριος της διοργάνωσης, 
κόντρα στην οικοδέσποινα 
Πολωνία. Θα προηγηθεί η 
τελετή έναρξης, ενώ προτύ-
τερα θα έχουµε ξεναγηθεί 
στην πολωνική πρωτεύου-
σα. Φαντάζοµαι πως θα είναι 
µία αξέχαστη εµπειρία. Θα 
στήσουµε το δικό µας πάρ-
τι στις εξέδρες του Εθνικού 
Σταδίου της Βαρσοβίας και 
µετά θα πάµε στο Βρότσλαβ 
για το δεύτερο παιχνίδι, µε 
αντίπαλο την Τσεχία. Είναι 
µία πόλη νοτιοδυτικά της 
Βαρσοβίας που βρίσκεται 
πολύ κοντά στα σύνορα µε 
την Τσεχία, οπότε φαντάζο-
µαι ότι το γήπεδο εκείνη την 
ηµέρα θα είναι γεµάτο από 
Τσέχους. Κι εµείς από την 
πλευρά µας όµως θα προ-
σπαθήσουµε να κάνουµε ότι 
µπορούµε για να βοηθήσου-
µε την εθνική µας και να την 
εµψυχώσουµε. Για το τρίτο 
παιχνίδι θα επιστρέψουµε 
στη Βαρσοβία για να αντι-
µετωπίσουµε τη Ρωσία που 
είναι ο κακός µας δαίµονας 

σε τελικές φάσεις. Τόσο το 
2004, όσο και το 2008 ητ-
τηθήκαµε από τη Ρωσία στο 
EURO, οπότε φέτος ελπίζου-
µε να καταφέρουµε να σπά-
σουµε αυτήν την παράδοση». 

Τι σας προσφέρει η συµ-
φωνία µε το ταξιδιωτικό 
πρακτορείο; 

«Το ταξιδιωτικό πακέτο 
που έχουµε κλείσει συµπε-
ριλαµβάνει τα αεροπορικά 
εισιτήρια της Swiss Air από 
Αθήνα για Βαρσοβία µέσω 
Ζυρίχης, διαµονή σε ξενοδο-
χείο τεσσάρων αστέρων µε 
πρωϊνό, καθώς και τελευταί-
ας τεχνολογίας λεωφορεία 
για το πεντάωρο οδικό ταξίδι 
στο Βρότσλαβ. Θα υπάρχει 
Έλληνας ξεναγός που θα 
µας κατατοπίζει για τα αξιο-
θέατα των πόλεων που θα 
επισκεφθούµε και για τον 
πολιτισµό και την ιστορία 
της Πολωνίας. Στο πακέτο 
συµπεριλαµβάνονται ακόµη 
τα εισιτήρια των αγώνων της 
εθνικής µας κι αν η εθνική 
µας προκριθεί το πρακτο-
ρείο θα µας προµηθεύσει 
εισιτήρια για τα επόµενα 
παιχνίδια. Σαν δώρο θα 
µας δοθούν µία φανέλα της 

εθνικής, ένα µπρελόκ κι ένα 
καπελάκι. Το πακέτο αυτό 
το κλείσαµε µε κάποιους φί-
λους πριν 3,5 µήνες».

Φυσικά δεν θα είσαι ο µό-
νος Έλληνας της Αυστρα-
λίας ή του εξωτερικού που 
θα ενισχύσει την εθνική.

«Γνωρίζω ότι στην Πολω-
νία θα ταξιδέψουν αρκετοί 
Έλληνες από την Αυστρα-
λία για να ενισχύσουν την 
εθνική µας. Στις συζητήσεις 
που είχα µε τους ταξιδιω-
τικούς πράκτορες της Αθή-
νας όταν κλείσαµε τα εισι-
τήριά µας, µου είπαν ότι η 
µεγαλύτερη ζήτηση για το 
πακέτο των τριών αγώνων 
της εθνικής στον όµιλο εί-
ναι από Έλληνες της Αυ-
στραλίας κι εν συνεχεία της 
Αµερικής. Οι περισσότεροι 
που θα ταξιδέψουν από την 
Ελλάδα θα πάνε για ένα κυ-
ρίως παιχνίδι».

Νοιώθεις σαν ένας εκπρό-
σωπος της παροικίας µας;

«Σίγουρα, ασθάνοµαι ότι 
θα εκπροσωπώ τον Ελληνι-
σµό του Σίδνεϊ στα γήπεδα 
της Πολωνίας κι ότι κατά 
κάποιο τρόπο είµαι ένας 
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Tην ερχόµενη ∆ευτέρα θα ξεκινήσει το 
ταξίδι της εθνικής Ελλάδας για τα γήπεδα 
της Πολωνίας και το EURO 20012. 
Την ίδια ηµέρα ένας συµπάροικος θα ξεκι-
νά από το Σίδνεϊ για να βρεθεί αρχικά 
στην Ελλάδα και κατόπιν στην Πολωνία, 
στο πλευρό της εθνικής µας στους αγώνες 
του οµίλου. Ο Χρήστος Παξινός είναι αρκε-
τά γνωστός στην παροικία από την παλαιό-
τερη συνεργασία του µε τον «ΚΟΣΜΟ», 
την πολυετή παρουσία του στα ερτζιανά 
αλλά και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο 
και την Ελλάδα. Είναι ένας από τους χιλιά-
δες Έλληνες φιλάθλους που θα συµπαρα-
σταθούν στην εθνική Ελλάδας στα γήπεδα 
της Πολωνίας, ένας από τους πολλούς 
Ελληνοαυστραλούς που θα την συνοδεύ-
σουν στη φετινή της περιπέτεια. 
Λίγες ηµέρες πριν αναχωρήσει
 για την Αθήνα µιλά στον «ΚΟΣΜΟ» 
γι’ αυτό το ζηλευτό ταξίδι.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Ελληνισµός του Σίδνεϊ 
στο πλευρό της εθνικής µας
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