
Friday 18 october 2013 47

Η επίσημη πρόταση στον Αγγελο Ποστεκόγλου για την ανάληψη της 
τεχνικής ηγεσίας των σοκερούς είναι γεγονός, όπως γεγονός είναι 
ότι οι διοικούντες τον σύλλογο της Μελβούρνης πρόβαλαν σθεναρή 
αντίσταση, αναγκάζοντας την FFA να στρέψει το ενδιαφέρον της 
στους Μάρινερς και τον Γκράιαμ Αρνολντ. Κανείς δεν γνωρίζει όμως 
τι «παίζεται» και τι «θα παιχτεί» τις επόμενες μέρες στα γραφεία της 
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που τρέχουν να αναπληρώσουν το 
καινό του «Γερμανού» που μας επέστρεψε στη χώρα του. 
Σίγουρα ο Ορέλιο Βίτμαρ που σαν υπηρεσιακός 
τεχνικός κάθισε στον πάγκο των σοκερούς στο 
3-0 εναντίον του Καναδά πρόσφατα, δεν θα 
του δοθεί άλλη ευκαιρία. Σύντομα το εθνικό 
ποδοσφαιρικό συγκρότημα ανδρών της 
Αυστραλίας σύντομα θα έχει νέο τεχνικό στον 
πάγκο της, από εδώ ή το εξωτερικό.

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Αν το πιστέψέισ  
κΑι το θέλέισ τοτέ 
κΑι θΑ το πέτύχέισ! 
Έκτακτη συνεργασία Γιώργου Τσερδάνη

Αφού πρώτα απήλαυσε 
μόνος με τον εαυτό του 
τη χαρά από το μεγάλο 

επίτευγμα, ο Νίκος 
Πολίτης έσπευσε στ’ 

αποδυτήρια της ομάδας 
για να πανηγυρίσει, με 

παίκτες και τεχνικό 
προσωπικό, το μεγάλο 
φινάλε της χρονιάς με 

την νίκη επί της Μένλυ, 
στο ΑΝΖ Στάντιουμ. 

NICK POLITIS, o δικός μας Νίκος Πολίτης, ένα από τα πιό 
λαμπρά ελληνικά ονόματα της Αυστραλίας, πέρα από τον 
σεβασμό και την εκτίμηση που απολαμβάνει μέσα στην 
ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία για την επιχειρηματική του 
καταξίωση και την φερεγγυότητα που την συνοδεύει, λάμπει 
και στο χώρο του αυστραλιανού αθλητισμού και συγκεκρι-
μένα του Ράγμπυ Λιγκ, που είναι το υπ' αριθμόν ένα σε δη-
μοτικότητα σπορ σ’ αυτή τη χώρα.
Η ΛΑΜΨΗ αυτή έγινε εκτυφλωτική πρόσφατα με το σφρά-
γισμα των  φετεινών ανεπανάληπτων επιτυχιών της ομάδας 
των "Ρούστερς". Επιτυχίες οι οποίες  οφείλονται κατά μέγα 
μέρος, αν όχι καθ' ολοκληρίαν, στις επιλογές του ομογενούς 
άρχοντα της ομάδας των πρωταθλητών, που εφέτος έσπασε 
πολλά ρεκόρ.
ΕΚΤΟΣ από το Γκράντ Φάϊναλ που πέρα από τις χιλιάδες 
εντός του γηπέδου διεξαγωγής του, καθήλωσε και εκατομ-
μύρια φιλάθλων μπρος στις οθόνες για την παρακολούθησή 
του, οι Σύδνευ Ρούστερς κέρδισαν και το πρωτάθλημα, 
πρωτεύοντες στην βαθμολογία, κέρδισαν επίσης έξι (6) αγώ-
νες χωρίς να δεχτούν τράϊ, ή "γκολ", όπως θα λέγαμε στο 
ποδόσφαιρο και η διαφορά των υπέρ και εναντίον τους πό-
ντων σκορ, ήταν η καλύτερη από κάθε προηγούμενη στην 
μακρόχρονη ιστορία τους.
ΜΕ «κοινωνική έδρα» το Κλαμπ των "Ρούστερς"  στο Μπό-
νταϊ Τζάνκσιον η ομάδα αυτή μεγαλουργεί επί των ημερών 
του Νίκου Πολίτη, ο οποίος την φροντίζει σαν νάναι πατέρας 
της επί 20 χρόνια συνεχώς. Κι' όμως, στο μέσον της θητείας 
του αυτής, βρήκε το χρόνο να φροντίσει και το Σύδνεϋ Ολύ-
μπικ, επικεφαλής των πέντε αρχικά και στη συνέχεια τεσσά-
ρων φίλων που, αφ' ενός το ξεχρέωσαν τότε, αφ' ετέρου 
ενίσχυσαν το ταμείο των μελών του με σημαντικά ποσά (που 
δυστυχώς ξοδεύτηκαν σε  άχρηστες δίκες) και εξασφάλισαν 
στην ομάδα –πρόσκαιρα βέβαια - μια υπέροχη αγωνιστική 
πορεία με πρωταγωνιστικό ρόλο στο ΕθνικόΠρωτάθλημα και 
κατάκτηση του μεγάλου τίτλου.

ΟΠΩΣ θα θυμούνται όσοι συμμετείχαν τότε στις συζητήσεις 
για την ανάληψη της διοίκησης, με το 51%, του Σύδνεϋ Ολύ-
μπικ, έδρα των πρώτων διαπραγματεύσεων υπήρξε μια αί-
θουσα του Κλαμπ των Ρούστερς στο Μπόνταϋ Τζάνκσιον, 
όπου ο κ. Πολίτης εύρισκε το χρόνο να δεχτεί τους εκπροσώ-
πους της κυανόλευκης ομάδας. Η οποία σύν τοις άλλοις είχε 
δεχτεί και ένα γενναίο σπόνσορσιπ, από αυτό το Κλαμπ του 
Ράγκμυ Λιγκ,με την μεσολάβηση βέβαια του κ. Πολίτη.
ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ - ξεχασμένες ιστορίες προφανώς, έξω από 
την επικαιρότητα των μεγάλων σαλονιών του σημερινού 
αυστραλιανού ποδοσφαίρου, από τα οποία εξωστρακίστηκαν 
προ ετών όλες οι έθνικ ομάδες! Θέμα μας όμως είναι οι όντως 
εντυπωσιακές επιτυχίες των Ρούστερς που πανθομολογου-
μένως οφείλονται στον Νίκο Πολίτη και που δεν θα είχαν 
πραγματοποιηθεί χωρίς αυτόν.
H κάθε άλλο παρά επιτυχημένη πορεία των Ρούστερς πέρυσι πεί-
σμωσε ακόμη περισσότερο τον ομογενή άρχοντα της ομάδας, ο 
οποίος με απόλυτη πίστη στη θέλησή του για επιτυχία και σ’ αυτόν, 
όπως και σε κάθε άλλο τομέα που τον ενδιαφέρει, προχώρησε στις 
αποφάσεις που έφεραν την επιτυχία των στόχων του.
ΕΦΕΡΕ κατ' αρχάς πίσω στην ομάδα όλους όσους την είχαν 
στην καρδιά τους και το τηλεφώνημα ενός υπαλλήλου που 
του έδωσε συγχαρητήρια για την πράξη αυτή υπήρξε καθο-
ριστικό και για τις περεταίρω αποφάσεις του. Όπως η επα-
ναφορά του προπονητή Τρέντ Ρόμπινσον, που προτιμήθηκε 
έναντι πάσης άλλης διαφορετικής πρότασης.
ΟΠΩΣ αναφέραμε και σε προηγούμενη έκδοση η απόφαση 
του φίλου του Τζαίημς Πάρκερ να χρηματοδοτήσει, μέσω 
του Κράουν Καζίνο, την ομάδα των “Σάουθς” μπορεί να πί-
κρανε στο παρελθόν,  το αφεντικό των "Ρούστερς", αλλά 
απέδειξε ότι τελικά τίποτα δεν τον πτοεί! Μάλιστα ο δισεκα-
τομμυρίούχος Τζαίημς Πάρκερ, δήλωσε προ καιρού  ότι “αν 
και ο Νικ δεν του έχει μιλήσει από τότε, ο ίδιος εξακολουθεί 
να έχει φιλικά αισθήματα απέναντί του, να τον σέβεται και 
να τον εκτιμά”.

απομονωμενος  
χαρηκε για λιγο  
το μεγαλο φιναλε
ΑΞΙΖΕΙ να σημειωθεί το γεγονός της απομάκρυνσης του κ. 
Πολίτη, από το πλήθος παραγόντων, υποστηρικτών και παι-
κτών της ομάδας που έσπευσαν να πανηγυρίσουν μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο, μετά την λήξη του νικηφόρου Γκραντ Φάϊ-
ναλ και η καθήλωσή του στην παρακολούθηση αυτών των 
πανηγυρισμών, εξ' αποστάσεως. Αυστραλοί δημοσιογράφοι, 
που είδαν και περιέγραψαν αυτή την σκηνή, ρώτησαν τον κ. 
Πολίτη "γιατί το έκανε αυτό" και η απάντησή που πήραν ήταν:
"Ήθελα να παραμείνω εκεί, στην κερκίδα, κάποια μέτρα 
έξω από την περίφραξη του αγωνιστικού χώρου και να 
νοιώσω μόνος με τον εαυτό μου αυτό που είχε επιτελε-
στεί".
ΩΣ πρόεδρος των Ρούστερς, για μια 20ετία, ο Νίκος Πο-
λίτης είδε την ομάδα του να κερδίζει πέντε Γκραντ Φάϊναλ. 
Το εφετεινό όμως ντάμπλ και τα ρεκόρ που το συνόδεψαν 
κάνει τις προηγούμενες επιτυχίες να υστερούν. Και παράλ-
ληλα να δικαιώνουν το σλόγκαν που φαίνεται να τον οδη-
γεί σ' όλες τις δραστηριότητές του: Αν το θέλεις και το 
πιστέψεις μπορείς να το επιτύχεις!
ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ βεβαίως ότι μαζί με την θέληση και την 
πίστη πρέπει να υπάρχει σωστή και άοκνη προσπάθεια, 
οπότε ο στόχος επιτυγχάνεται. Ακόμη και μέσα στο γήπε-
δα όπου, ως γνωστόν παίζουν ρόλο χίλιοι δυό παράγοντες. 
Ακόμη και η τύχη. 
ΟΥΤΩΣ ή άλλως η ομάδα των Ρούστερς, λόγω της παρου-
σίας του κ. Πολίτη στην ιδιοκτησία και προεδρία της, για 
τους φιλάθλους συμπαροίκους μας που έλκονται από αυτό 
το σπόρ, θα πρέπει να είναι η πλέον συμπαθής από κάθε 
άλλη στο χώρο του Ράγμπυ Λίγκ.

ο Γιώργος Λαζάρου και οι συνεργάτες του 
να καταφύγουν στην δικαιοσύνη- και καλά 
κάνουν- να βρουν το δίκιο τους, να βάλουν 
κάθε κατεργάρη στον μπάγκο του και τους 
φταίχτες γραμμή στο μπαλαούρο!! 

Η επίσημη ανακοίνωση από τα χείλια 
του Θιο Φωτόπουλου (διευθυντής εμπορι-
κού τμήματος του Ελληνικού συλλόγου) 
είναι.. 

«Η μόνη λύση στην προσπάθεια ενός 
καθαιρεμένου προέδρου να ξεπουλήσει 
τον σύλλογό μας, είναι η δικαστικό οδός. 
Ο έκπτωτος πρόεδρος και οι συνεργάτες 
του, προσπαθούν να ξεπουλήσουν το σύλ-

λογο σε τρίτους, χωρίς την άδεια των μελών 
και της Γενικής συνέλευσης. Προσπαθή-
σαμε να τους επαναφέρουμε στην τάξη 
αλλά αυτό στάθηκε αδύνατον. Δεν υπάρχει 
πλέον άλλη οδός εκτός από την οδό των 
δικαστηρίων» Όσο αφορά τώρα την Γενική 
συνέλευση των μελών που έχει οριστεί στις 
17 Νοεμβρίου, είναι άγνωστο αν οι εξελίξεις 
που δείχνουν να είναι ραγδαίες στον Ελ-
ληνικό ποδοσφαιρικό σύλλογο, θα διεξαχθεί. 
Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο πλέον, 
τον έχουν δικηγόροι και δικαστές…

Στα δικαστήρια ο Ηρακλής Μπέλμορ «κατά πάντων»
μονο ςτον κοςμο            μονο ςτον κοςμο

ΟΧΙ της ΒΙκτΟρΙ


