
Χωρίς έδρα, µε την οµάδα να υποχρεώνεται να δίδει τα εντός 
έδρας παιχνίδια στην έδρα των αντιπάλων. Με τα χρήµατα να 
µπαίνουν µε το σταγονόµετρο στους τραπεζικούς λογαριασµούς 
των ποδοσφαιριστών και ένα σωρό ακόµη προβλήµατα, είναι 
απορίας άξιο πως αυτή η οµάδα όχι µόνο καταφέρνει να στέκε-
ται στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και να σαρώνει στο πέρασµά 
της τους πάντες και τα πάντα στο πρωτάθληµα του Πρέµιερ Λιγκ 
ΝΝΟ. Πρόσφατα µάλιστα έσπασε και το ρεκόρ συνεχόµενων 
νικών, συµπληρώνοντας έξι νίκες, κάτι που δεν είχε καταφέρει 
ακόµη και τότε που στον σύλλογο όλα δούλευαν ρολόι!!  

Οι συνεργάτες του ΚΟΣΜΟΥ γνώριζαν από την αρχή της αγω-
νιστικής περιόδου για τα προβλήµατα που υπήρχαν στις σχέ-
σεις της Ελληνικής οµάδας µε την ∆ηµαρχεία του Καντερµπέρι, 
όπως και µε τους συγκάτοικους στο Belmore Sports Ground, 
τα Μπουλντόκ, σύλλογο  του NRL. Αν και προσπαθήσαµε να 
πάρουµε απαντήσεις για ορισµένα θέµατα που γνωρίζαµε την 
σοβαρότητά τους και τον κίνδυνο που διατρέχει ο σύλλογος, οι 
διοικούντες αντιδρούσαν 
αρνητικά, προσπαθώντας 
να κρύψουν τα προβλήµα-
τα από την δηµοσιότητα. 
Αρνήθηκαν επανειληµµέ-
να να καλέσουν σε Γενική 
Συνέλευση τα µέλη, εκθέτο-
ντας την επικρατούσα κατά-
σταση, ζητώντας χέρι βοη-
θείας, ζητώντας στήριξη. 

Τελικά φτάσαµε σε ένα 
σηµείο που δεν πάει άλλο. 
∆ύο σχεδόν µήνες πριν 
ανακοινωθεί από την Πο-
δοσφαιρική Οµοσπονδία 
ΝΝΟ αν το Σίδνεϊ Ολύµπικ 
θα είναι ένας από τους 24 
συλλόγους που θα απαρ-
τίσουν τις δύο κορυφαίες 
κατηγορίες των Πολιτεια-
κών πρωταθληµάτων, µε 
τον Ελληνικό σύλλογο να 
κινδυνεύει να µην είναι 
στη λίστα, αν δεν κατατε-
θεί  εγκαίρως ο φάκελος. Ο 
φάκελος που θα αναφέρει µε λεπτοµέρειες για την έδρα του 
συλλόγου, τις αθλητικές εγκαταστάσεις που θα προπονείται το 
2013, οικονοµική κατάσταση και αρκετά ακόµη που πρέπει να 
γνωρίζει η ανώτερη ποδοσφαιρική Αρχή. 

Γνώµη µας είναι το συντοµότερο δυνατό η διοίκηση να καλέ-
σει τα µέλη και να αναφέρει τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που 
υπάρχουν. Προβλήµατα που βάζουν σε κίνδυνο την συνέχεια 
του Ελληνικού συλλόγου. Τα πέντε άτοµα που αριθµούν την δι-
οίκηση γνωρίζουµε ότι προσπαθούν, κάνουν ότι είναι δυνατό  
να βρουν λύσεις, κάνουν φιλότιµες προσπάθειες, όµως αυτό 
δεν αρκεί. Ή κατάσταση είναι σοβαρή, οι κανονισµοί αυστηροί, 
ο χρόνος λίγος. Το Σίδνεϊ Ολύµπικ  χρειάζεται επειγόντως  τη 
στήριξη από τα µέλη του ισόβια και µη. Στήριξη από την Ελ-

ληνική παροικία του Σίδνεϊ και γιατί όχι και από την εκκλησία. 
Πρέπει να βρεθούν λύσεις επειγόντως. ∆εν πρέπει να χαθεί 
άλλος πολύτιµος  χρόνος. Γενική Συνέλευση το συντοµότερο 
δυνατό πριν είναι πολύ αργά…

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ 
Ο MICHAEL COCKERILL

Ενας από τους καλύτερους και τιµιότερους θα λέγαµε αρ-
θρογράφους που ασχολούνται µε το ποδόσφαιρο στα ΜΜΕ 
της Αυστραλίας, ο Michael Cockerill, έχει ταχθεί στο πλευρό 
του Ελληνικού συλλόγου. Με άρθρα που δηµοσιεύονται στον 
ηµερήσιο Τύπο εκθέτει την αλήθεια και τα όσα πραγµατικά 
συµβαίνουν στο καυτό θέµα της έδρας του Σίδνεϊ Ολύµπικ, το 
Belmore Sports Ground. Αναφέρει µε ονόµατα και πραγµατι-
κούς αριθµούς τον πόλεµο που υφίσταται το Σίδνεϊ Ολύµπικ 
και γενικά το ποδόσφαιρο από την ∆ηµαρχεία του Καντερ-
µπέρι, µε τα Μπουλντόκ να απαιτούν ανοιχτά πλέον όλες 

τις  αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Μπέλµορ, που άλλες  
ανακαινίστηκαν και άλλες 
φτιάχτηκαν από την αρχή 
µε τα χρήµατα του Αυστρα-
λού φορολογούµενου για 
να εξυπηρετούν τις ανάγκες 
ποδοσφαίρου και ράγκµπι 
στην ευρύτερη περιοχή. 

Στα άρθρα του ο γνωστός 
δηµοσιογράφος- αρθρογρά-
φος και τηλεοπτικός παρου-
σιαστής,  εµµέσως πλην σα-
φώς καταγγέλλει  αυτούς που 
θέλουν να ξεριζώσουν το 
ποδόσφαιρο από µια περιο-
χή που έχει εγγεγραµµένους 
20.000 ποδοσφαιριστές. 
Κατονοµάζει επίσης και πο-
λιτικά πρόσωπα που εµπλέ-
κονται στον πόλεµο εναντίον 
του ποδοσφαίρου. 

Στην διπλανή σελίδα δη-
µοσιεύουµε δύο από τα κυ-
ριότερα άρθρα του Michael 

Cockerill που έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση και ίσως 
βοηθήσουν την προσπάθεια που καταβάλει το Σίδνεϊ Ολύµπικ 
να βρει το δίκιο του… 

Οι τέσσερις εναποµείναντες αγώνες του Σίδνεϊ Ολύµπικ
19η Αγωνιστική … Σάουθ Κοστ Γούλφς – Σίδνεϊ Ολύµπικ, John 
Crehan Park
20η Αγωνιστική … Σίδνεϊ Ολύµπικ – Σάθερλαντ Σαρκς, 
Belmore Sports Ground
21η Αγωνιστική … Μπόνιρινγκ – Σίδνεϊ Ολύµπικ, Bonnyrigg 
Sports Club
22η Αγωνιστική …Σίδνεϊ Ολύµπικ – Μένλι Γιουνάιτεντ, 
Belmore Sports Ground


