
∆εν πάει Μπέλµορ… ∆εν επιστρέφει στο 
Σίδνεϊ Ολύµπικ ο Ρόµπι Μιλέσκι, αλλά θα 
υπογράψει συµβόλαιο συνεργασίας µε την 
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ. Ο 26χρονος επιθετικός 
µίλησε µε τον Μαρκ Ρούνταν και τα «βρήκε 
σε όλα» µε τον τεχνικό της Γιουνάιτεντ…

∆εν τα βρήκε ακόµη ο Χρήστος… Αν 
και κάποιοι πιστεύουν ότι ο Χρήστος 
Τριάντης θα ανανεώσει την συνεργασία 
του µε το Σίδνεϊ Ολύµπικ, τα χρήµατα 
που προσφέρονται στον «καλύτερο 
ποδοσφαιριστή της χρονιάς 2012» από 
άλλες οµάδες, δεν έχει τη δυνατότητα να 
«αντέξει» το ταµείο του Ελληνικού συλλόγου. 
Περίπτωση να συνεχίσει να αγωνίζεται στο 
Σίδνεϊ Ολύµπικ ο Χρήστος Τριάντης υπάρχει, 
µόνο αν ρίξει τις οικονοµικές του απαιτήσεις.

Έλληνες αρχηγός και υπαρχηγός... Στους 
Καρχαρίες του Σάθερλαντ, που ως 
γνωστόν είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος 
µε αυστραλέζικες ρίζες, δόθηκαν τα 
περιβραχιόνια του αρχηγού και του 
υπαρχηγού σε δύο Ελληνικής καταγωγής 
ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να σηµειώσουµε 
ότι Ελληνικής καταγωγής ήταν τα επτά 
τελευταία χρόνια ο αρχηγός των Σαρκς, 
Γιώργος Σουρής που δεν ανανεώθηκε η 
συνεργασία του µε την οµάδα του Σάθερλαντ.

Βροχή προτάσεων... Μπορεί να συµπληρώνει 
το 44ο έτος της ηλικίας του, όµως εκτός 
από την δελεαστική πρόταση που έχει ο 
Γιώργος Σουρής από τους πρωταθλητές του 
Μπόνιρινγκ να συνεχίσει την ποδοσφαιρική 
του καριέρα στο Πρέµιερ Λιγκ της ΝΝΟ, έχει 
προτάσεις από την ΑΠΙΑ για την διπλή θέση 
προπονητή-ποδοσφαιριστή και το Ροκντάιλ 
κάτω από τις τεχνικές οδηγίες του Μπράνκο 
Κουλία, ενώ πρόταση του έχει γίνει και 
από την οµάδα της Πρέµιερ Λιγκ 2 ΝΝΟ, 
Μπανκστάουν Λάιονς.

Πίσω στα παλιά... Επιστρέφει στον πάγκο των  
Μπέρις ο Τζο Κουλίτζα µετά από τρία χρόνια 
και µαζί µ αυτόν και ο Έλληνας επιθετικός 
Γιάννης Τσιρώνης, που είχε αποφασίσει να 
κρεµάσει τα ποδοσφαιρικά του υποδήµατα.

Ο Πατίκας τα λέει όλα… Μίλησε ο Τζιµ 
Πατίκας στον ΚΟΣΜΟ και όπως συνηθίζει 
σχολίασε πολύ καυστικά θέµατα που θα 
διαβάσεται σε επόµενη έκδοση. 

Μίλησε ο Καθόλος… Για τα ευτράπελα του 
ποδοσφαιρικού χώρου µίλησε το «10 το 
καλό» Πίτερ Καθόλος στον ΚΟΣΜΟ και 
θα δηµοσιευθούν στις αθλητικές σελίδες 
οσονούπω. 

Βραβεία στους ταβλαδόρους… Την περασµένη 
Παρασκευή απενεµήθησαν τα κύπελλα στους 
διακριθέντες ταβλαδόρους της σαιζόν που 
πέρασε. Πλούσιο φωτορεπορτάζ από την 
απονοµή στην αυριανή έκδοση.




