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Πολύ ποιο άνετα από ότι δείχνει το τελικό 
σκορ 0-2 μέσα στο Belmore Sports Ground, 
πέρασε και το εμπόδιο του Ολύμπικ η Σίδνεϊ 
Γιουνάιτεντ, που εκμεταλλεύτηκε με τον 
καλύτερο τρόπο το σκόνταμμα με ισοπαλία 
2-2 του Μπλακτάουν Σίτι με το Μπόνιριγκ 
και.. πλησιάζει ολοταχώς τον τίτλο. Η Ελλη-
νική ομάδα δεν μπόρεσε να δει στα μάτια 
τους αντιπάλους της που δεν δυσκολευτήκαν 
να συνεχίσουν το αήττητο σερί του σε 18 
αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου..   
Ένα παιχνίδι θρίλερ διεξήχθη στο Bonnyrigg 
Sports Club με τους Σέρβους να ισοφαρίζουν 
δύο φορές τους Δαίμονες που δεν κατάφεραν 
και αυτήν την αγωνιστική να πάρουν τρεις 
βαθμούς,  μένοντας πλέον μακριά από την 
1η θέση 6 βαθμούς από την Σίδνεϊ Γιουνάι-
τεντ που όμως έχει και έναν αγώνα λιγότερο, 
αυτόν με τους Λύκους εκτός που θα διεξαχθεί 
την μεθεπόμενη Τετάρτη.. 
Επέστρεψε στις ήττες η ομάδα του Σάθερ-
λαντ χάνοντας άνετα στο Μελίτα Στάντιουν 
από την Παρραμάττα που πάει τρένο για 
πλέι οφ.
Αποδείχθηκε πολύ μικρή η ΧΑΚΟΑ απένα-
ντι στα .. σουπερ Δελφίνια,  που την κατα-
τρόπωσαν στην έδρα της με 1-6. Η ομάδα 
του Πολ Δημητριάδη έχει σχεδόν εξασφα-
λίσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ περνώ-
ντας μάλιστα του Σέρβους στον πίνακα της 
βαθμολογίας.. 
Επί τέλους νίκη και μάλιστα εκτός για την 
ΑΠΙΑ που προφανώς ξύπνησε αργά μια και 
το τρένο που οδηγεί στα πλέι οφ έφυγε και 
.. άφησε πίσω την ομάδα του Τόνι Ρεσίτι. 
Ζορίστηκαν οι Σκοπιανοί να νικήσουν τους 
ουραγούς Σπαρτιάτες μετά από ένα ισόπα-
λο πρώτο ημίχρονο. Κάποιο πουλάκι μας 
είπε ότι η γενική απόδοση των Σκοπιανών 

έχει πέσει από την ημέρα που ξεκίνησε το 
ραμαζάνι . Λέτε το.. πουλάκι να γνωρίζει ότι 
στην ομάδα του Πολ Ριντ υπάρχουν πολλοί 
θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι που ακολου-
θούν.. εξαντλητική νηστεία.. και άντε μετά 
να βγάλουν ολόκληρο αγώνα!!   
    
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

Μπόνιρινγκ - Μπλακτάουν Σίτι 2-2, Bonnyrigg 
Sports Club  
Σίδνεϊ Ολύμπικ - Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 0-2 , 
Belmore Sports Ground 
Παρραμάττα Ιγκλς - Σάδερλαντ Σαρκς 3-1, 
Melita Stadium  
ΧΑΚΟΑ - Μάνλι Γιουνάιτεντ 1-6 , Ilinden 
Sports Centre 
 Σκοπιανοί Ροκντάιλ- Μπλακτάουν Σπάρ-
τανς 2-1 , Ilinden Sports Centre 
Γούλογκονγκ Γουλβς – ΑΠΙΑ Τάιγκερς 1-3, 
Win Stadium 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Σάββατο 2 Ιουλίου
Σάθερλαντ Σαρκς – Μπόνιρινγκ, Seymour 
Shaw 18.30
ΑΠΙΑ Τάιγκερς – Σκοπιανοί Ροκντάιλ, Lambert 
Park 19.00
Κυριακή 3 Ιουλίου
Σίδνεϊ Ολύμπικ – Παρραμάττα, Belmore 
Sports Ground 15.00
Μένλι Γιουνάιτεντ – Γούλογκονγκ Γούλφς, 
Cromer Park 15.00
Μπλακτάουν Σίτι – ΧΑΚΟΑ, Lilys Football 
Centre, 15.00 
Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ – Μπλακτάουν Σπάρτανς, 
Sydney United Sports Centre 16.00

Οι Κροάτες… πάνε με χίλια για τίτλο

Μόνό στόν ΚόσΜό

ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ... 

OMAΔΕΣ ΑΓ. Ν. I. H. ΓΚΟΛ ΒΑΘΜ.

1 Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 15 12 2 1 39-12 38 Τελικοί

2 Μπλακτάουν Σίτι 16 10 2 4 36-20 32 Πλέι οφ

3 Σκοπιανοί Ροκντάιλ 15 9 3 3 34-23 30 Πλέι οφ

4 Μένλι Γιουνάιτεντ 16 7 6 3 37-22 27 Πλέι οφ

5 Μπόνιρινκ 16 6 5 5 32-28 23 Πλέι οφ

6 Παρραμάττα FC 15 7 1 7 25-34 22

7 ΧΑΚΟΑ 15 6 1 8 29-37 19

8 Σίδνεϊ Ολύμπικ 16 4 6 6 17-24 18

9 ΑΠΙΑ Τάιγκερς 15 4 3 8 26-29 15

10 Σάθερλαντ Σάρκς 16 4 2 10 22-35 14

11 Γούλογκονγκ Γούλφς 15 3 4 8 16-26 13

12 Μπλακτάουν Σπάρτανς 16 2 3 11 17-40 9 Υποβιβασμός

Βαθμολογία μετά την 16η Αγωνιστική 

Πρέμιερ Λιγκ 1 ΝΝΟ

Δεν χρειάζεται πρόλογος, το άρθρο 
αυτό απλά θέλει να βγάλει προς τα 
έξω μια αλήθεια που κάποιοι προ-
σπαθούν να κρύψουν επιμελώς. 
Κάποιοι που προσπάθησαν να.. 
καμουφλάρουν. Κάποιοι που δεν 
θέλουν να μαθευτεί ότι για μία 
ακόμη φορά το Σίδνεϊ Ολύμπικ.. 
ατύχησε. Για μία ακόμη φορά αυτοί 
που είχαν τα κουμάντα του Ελλη-
νικού συλλόγου, τα έκαναν επιεικώς 
μαντάρα!! 
Ρωτήσαμε ευθέως τον πρώην 
πρόεδρο του Σίδνεϊ Ολύμπικ την 
περασμένη Παρρασκευή, για πολ-
λοστή φορά… «Γιώργο Γιάνναρε. 
Όταν αποχώρησες από την προε-
δρική θέση παραδίδοντας το Σίδνεϊ 
Ολύμπικ στον αντικαταστάτη σου 
Χρήστο Τσιούλο και τους συνεργά-
τες του, σε ποια κατάσταση βρίσκο-
νταν τα οικονομικά του Ελληνικού 
συλλόγου» 
Η απάντηση του πρώην προέδρου 
του Σίδνεϊ Ολύμπικ στην σαφή 
ερώτηση του αρχισυντάκτη των 
αθλητικών σελίδων του ΚΟΣΜΟΥ, 
ήταν σαφέστατη..

«Πλήρωσα και το τελευταίο σεντ 
και την τελευταία οικονομική υπο-
χρέωση αποχωρώντας από την 
προεδρική θέση τον Μάρτιο του 
2013. Άφησα μάλιστα και χρήματα 
στην τράπεζα. Ένα χρηματικό πο-
σό που είχε προέλθει από τις εγ-
γραφές των ποδοσφαιριστών στις 
ομάδες Γιούθ του συλλόγου»
«Έφυγα από το Ολύμπικ αποχω-
ρώντας οικιοθελώς από την θέση 
του προέδρου, αφήνοντας μηδέν 
χρέος στον σύλλογο. Έφυγα με 
ψηλά το κεφάλι μετά από δέκα 
περίπου χρόνια προσφοράς από 
διάφορες άλλες θέσεις στην διοί-
κηση του συλλόγου εκτός από αυτής 
του προέδρου, χωρίς να αφήσω 
χρέος»
Όμως… μάθαμε ότι ο απερχόμενος 
πρόεδρος Χρήστος Τσιούλος και οι 
συνεργάτες του που πρόσφατα 
αποχώρησαν από την διοίκηση του 
Ολύμπικ, παρέδωσαν τον σύλλογο 
στον νέο πρόεδρο Μπιλ Πάπας με 
ένα χρέος της τάξης των $180.000 
περίπου. 
Μερικούς μήνες αργότερα οι νέοι 

διοικούντες ανακάλυψαν ότι το 
πραγματικό χρέος της ομάδας δεν 
ήταν αυτό που παρέλαβαν από τους 

πρώην διοικούντες, αλλά σχεδόν 
διπλάσιο. 
Την περασμένη Κυριακή ρωτήσα-
με ευθέος τον νέο πρόεδρο του 
Σίδνεϊ Ολύμπικ.. «Κύριε Πάπας. Το 
χρέος που παραλάβατε από τους 
πρώην διοικούντες του Ολύμπικ 
ήταν αυτό που σαν είχαν ανακοι-
νώσει  ή υψηλότερο», με τον νέο 
πρόεδρο να απαντά ενώπιον δύο 
παραγόντων προσκείμενων στον 
Ελληνικό σύλλογο.. «Ναι εμφανώς  
υψηλώτερο»..
.. Αυτά προς το παρόν. Θα επανέλ-
θουμε εν ευθέτω χρόνο, με περισ-
σότερες λεπτομέρειες στο θέμα 
αυτό, αλλά και με άλλα θέματα που 

αφορούν το παρόν και το μέλλον 
του Σίδνεϊ Ολύμπικ, που θέλουμε 
να ελπίζουμε ότι μπήκε σε «νέα 
τροχιά» με την διοίκηση του νέου 
προέδρου Μπιλ Πάπας.. 

Ο πρώην πρόεδρος του Σίδνεϊ 
Ολύμπικ δεξιά, Χρήστος Τσιούλος, 
που παρέδωσε τον σύλλογο όπως 

ισχυρίστηκε τότε με $180.000 χρέος 
και νέος πρόεδρος αριστερά, Μπιλ 

Πάπας που μετά από μερικούς μήνες 
ανακάλυψε ότι το χρέος του 

συλλόγου που παρέλαβε,  ήταν 
σχεδόν διπλάσιο.. 

Γιώργος Γιάνναρος (πρώην πρόεδρος 
Σίδνεϊ Ολύμπικ).. «Παρέδωσα στον 
αντικαταστάτη μου Χρήστο Τσιούλο 
τον Μάρτιο του 2013 τον σύλλογο,  
χωρίς χρέος» 

Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ – Μαρκόνι Στάλιονς  5-1
Μένλι Γιουνάιτεντ – Μπλακτάουν Σίτι  1-0 στην παράταση


