
Η έκδοση της Τρίτης δεν αφήνει πολλά περιθώ-
ρια λόγω έλλειψης χώρου, να αναφερθούµε µε λεπτο-
µέρειες στην συνέχεια του σήριαλ µε θέµα την «έδρα» 
του Σίδνεϊ Ολύµπικ,  µε   πρωταγωνιστές τον Ελλη-
νικό ποδοσφαιρικό σύλλογο, τα Μπουλντόκ του NRL 
και την ∆ηµαρχεία του Καντερµπέρι. Απλά θα αναφέ-
ρουµε ότι για µία ακόµη φορά «χτύπησε» ο περιβόητος 
Jim Montague General Manager του ∆ηµαρχείου του 
Καντερµπέρι, απαγορεύοντας µε νέα επιστολή του να 
αγωνιστεί µέχρι και τις 21 Αυγούστου το Σίδνεϊ Ολύ-
µπικ, στο  Belmore Sports Ground. Όλα αυτά µετά την 
συζήτηση της περασµένης Τρίτης µε εκπροσώπους 
του ∆ηµαρχείου του Καντερµπέρι, που δέχτηκαν την 
επιστροφή του Σίδνεϊ Ολύµπικ από την περασµένη 
Κυριακή στο Belmore Sports Ground στον αγώνα της 
17ης αγωνιστικής µε την ΑΠΙΑ. Τι ακριβώς συνέβη 
από την Τρίτη 24/7 έως και την Παρασκευή 27/7 δεν 
γνωρίζουµε, αλλά σίγουρα µπορούµε να υποθέσουµε.

Άφαντος ο Jim Montague…Ο Ελληνικός σύλλο-
γος που έµαθε την αλλαγή έδρας την περασµένη Πα-
ρασκευή (27/7) αργά το απόγευµα από την ποδοσφαι-
ρική οµοσπονδία, προσπάθησε να επικοινωνήσει µε 
τον Jim Montague, όµως όπως αναφέρει ο πρόεδρος 
της οµάδας Γιώργος Γιάνναρος, αυτό στάθηκε αδύνατο.

Γύφτοι οι Έλληνες… Αναφέρθηκε επίσης ότι ο 
γνωστός φίλαθλος και παλαίµαχος παράγοντας Γιάν-
νης Χαµπέσης, κατάφερε να επικοινωνήσει µε τον 
περιβόητο µάνατζερ της ∆ηµαρχείας του Καντερµπέ-
ρι, που σύµφωνα µε καταγγελία του κυρίου Χαµπέση, 
απεκάλεσε τους Έλληνες γύφτους, χωρίς να θέλει να 

δώσει περισσότερες εξηγήσεις στον παλαίµαχο παρά-
γοντα και φίλαθλο του Σίδνεϊ Ολύµπικ, στο θέµα του 
Belmore Sports Ground.  

Νοµική επιστολή... Εν τω µεταξύ ο Ελληνικός σύλ-
λογος έστειλε νοµική επιστολή και ζητά εξηγήσεις σε 
χρονικό διάστηµα µιας εβδοµάδας, µε ερωτήσεις που 
πρέπει να απαντηθούν από τους ιθύνοντες της ∆ηµαρ-
χίας του Καντερµπέρι, που αφορούν την συµφωνία 
συγκατοίκησης του Ολύµπικ και των Μπουλντόκ στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του  Belmore Sports Ground.

Ενηµέρωση των Μελών… Ο Γιώργος Γιάνναρος 
εν τω µεταξύ, έχει  «καταθέσει» δήλωση στον ΚΟΣΜΟ 
ότι αν για κάποιους λόγους δεν καταφέρουµε να συνε-
χίσουµε να αγωνιζόµαστε στο Belmore Sports Ground, 
το Σίδνεϊ Ολύµπικ είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο 
να συνεχίσει. ∆ήλωσε επίσης ότι θα καλέσει τα µέλη σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα για να εξηγήσει την δύσκο-
λη κατάσταση που έχει περιέλθει ο σύλλογος. 

∆εν συµφωνεί ο πρόεδρος... Μέλη και φίλαθλοι 
του Σίδνεϊ Ολύµπικ που συνάντησαν τον πρόεδρο και 
µίλησαν µαζί του την περασµένη Κυριακή στο Lambert 
Park, απαίτησαν να βρεθεί νέα έδρα για την οµάδα και 
ο σύλλογος να καταφύγει στα δικαστήρια για να βρει 
το δίκιο του, µε τον Γιώργο Γιάνναρο να µην συµφωνεί 
ούτε στην πρώτη αλλά ούτε και στην δεύτερη απαίτηση. 

Αυτά τα λίγα και εν συντοµία για ένα θέµα που 
καίει στην κυριολεξία και αναζητά επειγόντως 
λύση…

… Περισσότερα και µε περισσότερες λεπτοµέ-
ρειες σε επόµενη έκδοση…


