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Φεύγει ο Τζέισον 

έρχεται o...

Είναι να κλαις και να γελάς… 
με τις σελίδες της συμφοράς…

Eνα όνομα 
ένα ταμείο!!

Εμείς που γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις στην 

καλή εφημερίδα του Τόντορου, το δημοσίευμα της 6ης Φε-

βρουαρίου στις αθλητικές σελίδες – ο Θεός να τις κάνει αθλη-

τικές- το περάσαμε στο ντούκου. 

Ο Βασιλάκης - όχι ο Καΐλας- που από Μελβούρνη μεριά ενη-

μερώνει τους φουκαράδες αναγνώστες του τα τεκταινόμενα 

εν Σίδνεϊ, έστειλε τους φίλους του Σίδνεϊ Ολύμπικ το περα-

σμένο Σάββατο 9 του Φλεβάρη στο Belmore Sports Ground 

να παρακολουθήσουν την ομάδα τους αγωνιζόμενη με το 

Σάθερλαντ, στα πλαίσια της Πρεμιέρας!! (ωχ το μάτι μας) του 

…Pre-Seaso Cup!! (ξανά ωχ το μάτι μας), όπως χαρακτηρι-

στικά ονομάζει  το NSW Premier League Pre-Season Cup, 

ή Κύπελλο Προετοιμασίας που λέμε εμείς,  στα πλαίσια της 

2ης αγωνιστικής, που για το «τούβλο» είναι...  «Πρεμιέρα» 

(ξανά ως το μάτι μας)

Μάλιστα αγαπητοί φίλοι φίλαθλοι αναγνώστες,  2η η αγω-

νιστική, αλλά και Πρεμιέρα επίσης!!

Εκτός λοιπόν που βάπτισε Πρεμιέρα την 2η αγωνιστική, έστει-

λε τους πέντε, άντε έξι άμοιρους αναγνώστες του – κουφοί 

στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα και την φυλλάδα του Τό-

ντορου-  στο Belmore Sports Ground, αντί για το Seymour 

Shaw που έλαβε χώρα ο αγώνας… 

Όμως διοικητικό στέλεχος του Σίδνεϊ Ολύμπικ, άκρως ψυλ-

λιασμένο και βαθυστόχαστο,  με τηλεφώνημά του σε συνερ-

γάτη του αθλητικού μας magazine, κατήγγειλε ότι δεν έγι-

νε κατά λάθος .. το λάθος,  αλλά επίτηδες, στα πλαίσια του 

εμπάργκο που έχει κηρύξει ο Κήρυξ στον Ελληνικό σύλλογο.

Αυτό επειδή το Τόντορο –επί τη ευκαιρία να τα εκατοστίσει 

ο γέροντας που είχε πρόσφατα γενέθλια σβήνοντας και κε-

ράκια με την βοήθεια της πυροσβεστικής – οι διοικούντες 

και προπάντων ο Γιώργος ο Γιάνναρος, δεν υπακούουν στις 

εντολές του και δεν ανέχονται τις βλαχοκουτοπονηριές του… 

Αυτά για το εκδότη που δεν είναι στα χαρτιά εκδότης – 

υπάρχουν λόγοι προφανώς-  αλλά μόνο στο όνομα - που 

καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα - όπως και το 

«πονηρό» δημοσίευμα του Βασιλάκη του Καϊλα από Μελ-

βούρνη μεριά!!  

Του Βασιλάκη του δύστυχου, που πρότεινε σε κάποιον διοι-

κούντα να αναιρέσει όσα κατέθεσε στον ΚΟΣΜΟ που τσάντι-

σαν τον Τόντορο, για να ξεθυμώσει ο γέροντας και να δώ-

σει άφεση αμαρτιών στον Ελληνικό σύλλογο… 

Μεταγραφική «βόμβα» στο Σίδνεϊ FC αναμένεται να 

σκάσει  από στιγμή σε στιγμή. Η λύση της συνεργασίας 

του καλοπληρωμένου αλλά και αυθάδη Τζέισον Κουλίνα  

μετά την κόντρα του με τον προπονητή του Φρανκ 

Φαρίνα, φέρνει στο Σίδνεϊ  μάλλον κάποιον διεθνή 

με τους σοκερούς, που προφανώς δεν βρίσκει ομάδα 

εκτός συνόρων να συνεχίσει. Αν είναι ο Λούκας Νιλ, 

αν είναι ο Χάρι(ς) ο Κίουελ, ή κάποιο άλλο υπέργηρο – 

ποδοσφαιρικά- παλληκάρι που επέστρεψε να κολλήσει 

τα τελευταία του ένσημα, το χέρι μας στο κοράνι δεν το 

βάζουμε!!! Γεγονός είναι, ότι κάποιος θα αναπληρώσει 

το καινό του Τζέισον Κουλίνα στο ρόστερ της Σίδνεϊ FC. 

Ποιος.. θα το μάθουμε σύντομα. 

Α
ς πούμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διέθε-

ταν και κουμάνταραν μέχρι τώρα  «τα ταμεία κά-

θε ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, που τα κορόι-

δα τα Σωματεία φτιάξανε φουσκώνοντάς τα, κάθε χρό-

νο με τις συνδρομές, τις εισφορές και τα χιλιάδες χαρά-

τσια» που λέει και ο καλός φίλος, Κώστας Τζαβέλας στην 

επιστολή του, που δημοσιεύουμε σήμερα. 

Μεγάλα τα έσοδα - φέρνουμε ένα μικρό παράδειγμα- με 

205.000 ποδοσφαιριστές στην ΝΝΟ να πληρώνουν κά-

θε χρόνο εγγραφή στους συλλόγους που αγωνίζονται… 

Και επειδή στο αθλητικό μας magazine οι τυχεροί ανα-

γνώστες μαθαίνουν πάρα πολλά πρώτοι απ όλους στην 

χώρα των καγκουρό, τους πληροφορούμε ότι οσονού-

πω όλες οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες στην Αυστρα-

λία, της ΝΝΟ, της Βικτώρια, της Νότιας Αυστραλίας κτλ.. 

θα «αποκτήσουν» μία κοινή ονομασία. 

Το αφεντικό είναι ένα έτσι ή αλλιώς, η ονομασία γιατί 

να αλλάζει; Σε ένα ταμείο από φέτος και στο εξής θα πη-

γαίνουν τα χρήματα. Στο ταμείο της FFA, που αν θυμά-

στε κάποτε είχε πιάσει αράχνες και επί κάποιου Δουμά-

νη που αν θυμάστε χρημάτισε πρόεδρος, η ποδοσφαι-

ρική ομοσπονδία ΝΝΟ δάνειζε- την ποδοσφαιρική ομο-

σπονδία Αυστραλίας που δεν λέγονταν τότε FFA-  χρή-

ματα αβέρτα κουβέρτα!! 

Τώρα αν αυτά τα χρήματα δίνονταν με τόκο ή αν επε-

στράφησαν στην βάση τους.. αυτό είναι άλλη ιστορία, 

που και να μην την μάθουμε – που δεν θα την μάθου-

με- λίγο μας νοιάζει!! 

Και για να ολοκληρώσουμε την είδηση, ο David Gallop 

Chief Executive Officer της FFA,- που όπως αναφέρει ο 

Κώστας Τζαβέλας από το ράγκμπι μας έρχεται κι αυτός-  

χθες Τετάρτη και 13 του Φλεβάρη θα ανακοίνωνε το νέο 

όνομα και άλλες αλλαγές που αποφασίστηκαν για τις πο-

δοσφαιρικές ομάδες όλων των ποδοσφαιρικών ομοσπον-

διών της Αυστραλίας, χωρίς να ρωτήσουν την γνώμη τους.    

Εμείς το είχαμε αναφέρει εδώ και αρκετό και-

ρό και τελικά δεν πέσαμε έξω. Τα έφερε από 

εδώ τα έφερε από εκεί, τα κατάφερε τελικά ο 

«αρχηγός» του ποδοσφαίρου στην Αυστραλία 

– ένας είναι ο αρχηγός Λόουι τον λένε- να ενώ-

σει όλες τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες κάτω 

από την δική του ομπρέλα, την ομπρέλα της FFA 

και με ότι αυτό συνεπάγεται. 

αλύει. Άραγε δουλεύουν για το ποδόσφαιρο ή δουλεύουν 

για τους εχθρούς του; Θέλουν ή δεν θέλουν αυτοί οι άν-

θρωποι πόλεμο; Πόλεμο μέχρι Ζυρίχη. Μέχρι την καρ-

διά της ΦΙΦΑ. Αφού αυτό το σημερινό ποδοσφαιρικό κα-

τεστημένο τον βολεύει απόλυτα τον Λόουι  και την παρέα 

που ασφαλώς και δεν του καίγεται καρφί. Γιατί άλλωστε; 

Αφού όλα είναι κομμένα και ραμμένα για να υπηρετούν 

την A .LEAGUE, τα τηλεοπτικά δικαιώματα την αγορά 

της Ασίας και την πυραμίδα που χτίζεται χωρίς μερικοί 

να το έχουν πάρει είδηση, ή να κάνουν τα στραβά μάτια 

νομίζοντας ότι είναι ασφαλείς, ότι αυτοί είναι εξασφαλι-

σμένοι όπως πχ. SYDNEY OLYMPIC,  MARCONI, APIA 

,SYDNEY UNITED κτλ !!!

Γελιούνται Γιώργο, γελιούνται οικτρά γιατί στο τέλος 

η πυραμίδα θα μας πατήσει όλους ,για να μείνουν καμιά 

δεκαριά ψηλά στην κορυφή να μοσχοπίνουν στην υγεία 

μας και οι άλλοι στον πάτο.

Και είναι βέβαιο ότι στο φαγοπότι αυτό την πρώτη θέ-

ση θα έχουν πάντα οι αληθινοί εχθροί του ποδοσφαίρου 

με τα μεγαθήρια Λέσχες και τις λεγεώνες των Κουλοχέ-

ρηδων που ήδη μας έχουν μαστουρώσει κρατώντας τον 

Βασιλιά των Σπορ στο κλουβί της μετριότητας και της 

αυτοκαταστροφής.

Και είναι λυπηρό το ότι το παιχνίδι τους το παίζουν πά-

ντα όργανα σαν τον Κωνσταντά, τον Δουμάνη, τον Παπ-

πασσάβα κ.α.
Θα ήθελα αληθινά να ήξερα πως μπορούν να διώ-

χνουνε με το έτσι θέλω όποιον θέλουν και όποτε θέλουν; 

Ρωτώ Έλληνες παράγοντες και ακούω τρελά πράγματα.

Κανένας δεν ξέρει συγκεκριμένα. Κανένας δεν έχει 

να μου δώσει ένα καταστατικό. Ένα καταστατικό της 

SOCCER NSW.

Εκείνο που είναι βέβαιο και όλοι συμφωνούν είναι ότι 

όλοι έχουν ζωή 12 μηνών.

Κάθε χρόνο όλοι κάνουν καινούργια αίτηση και η …

Λαιμητόμος παραμονεύει. Κάνε έργα σου λένε, βρες γή-

πεδο ,φτιάξε υποδομές, ξόδευε χρήματα από την τσέ-

πη σου και αν θέλουμε σε δεχόμαστε, αν δεν θέλουμε …

TOUGH LUCK.

Πήγαινέ μας στα δικαστήρια να δικαιωθείς .Ξόδεψε 

χιλιάδες δολάρια βγαλμένα με ιδρώτα, όταν αυτοί διατά-

ζουνε με τα λεφτά του SOCCER NSW.

Δηλαδή το ταμείο που τα κορόιδα τα Σωματεία το φτιά-

ξανε φουσκώνοντάς το, κάθε χρόνο με τις συνδρομές, τις 

εισφορές και τα χιλιάδες χαράτσια του…

Δια τούτο ζητώ να μάθω ποιος τους διορίζει αυτούς 

τους πρώην του RUGBY και του AFL που διοικούν το πο-

δόσφαιρο μας. Αλήθεια ποιος τους διορίζει; Έχουν λό-

γο τα Σωματεία; Ή Θλιβερά και άβουλα τροφοδοτούν με 

τις προσπάθειες τον κόπο και τον ιδρώτα τους μαζί με τα 

όνειρα χιλιάδων παιδιών αυτό το νεφελώδες το άδικο και 

πέρα για πέρα ύποπτο οικοδόμημα
Με εκτίμηση

Κώστας Τζαβέλλας

David Gallop Chief Executive Officer της FFA… από το 

ράγκμπι προερχόμενος κι αυτός..

ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

Από τις 14 του Φλεβάρη στις σελίδες του αθλη-
τικού μας magazine, είχαμε – εμμέσως πλην σα-
φώς- είχαμε δημοσιεύσει πρώτοι από όλους, την 
μεταγραφή του αρχηγού των σοκερούς, Λούκας 
Νιλ, στο Σίδνεϊ FC.. Από τα συμφραζόμενα συ-
νεργατών με «άκρες» στον ποδοσφαιρικό σύλλο-
γο του Σίδνεϊ που μας πληροφορούσαν για ότι 
συμβαίνει στα γραφεία και τα αποδυτήρια της 
ομάδας, καταλάβαμε ότι ο αρχηγός των σοκε-
ρούς, θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του, κοντά 
στους δικούς του ανθρώπους. που μένουν στο 
Σίδνεϊ, ενώ μαθαίναμε ότι  σχέσεις του Λούκας 
με τον Φρανκ που ήταν άριστες, παρέμεναν άρι-
στες. Φυσικά συνδυάσαμε και τον εξοστρακισμό  
του Τζέισον Κουλίνα με το «βαρύ» συμβόλαιο,  
«πείρε πόδι» από το FC με συνοπτικές διαδικα-
σίες. Ακόμη λάβαμε υπ όψι ότι οι φίλαθλοι του 
Σίδνεϊ FC που γνώριζαν το πρόβλημα της άμυνας 
της ομάδας τους, είχαν ξεκινήσει εκστρατεία στο 
διαδίχτυο απαιτώντας αμυντική ενίσχυση.  Φυσι-
κά έπαιξε και ρόλο ο Ντελ Πιέρο να αποκτηθεί 
ο αρχηγός των Σοκερούς, που ζητούσε κάποιους 
έμπειρους ποδοσφαιριστές γύρω του. Ποιο κάτω 
παραθέτουμε το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο 
αθλητικό μας magazine, στις 14 Φεβρουαρίου… 


