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Σ. Ολύμπικ..  
Με νίκη ελπίζει. 
Με ήττα χάνεται!! 
Έξι αγωνιστικές πριν τα πλέι οφ και το 
Σίδνεϊ Ολύμπικ έχει να δει νίκη τέσσερις 
αγωνιστικές. Συγκεκριμένα από την Παρα-
σκευή 03/06/16 στο Cromer Park εναντίον 
του Μένλι όπου απέσπασε ισοπαλία με 1-1. 
Ακολούθησε η «λευκή» ισοπαλία στο Belmore 
Sports Ground απέναντι στο Μπλακτάουν 
Σίτι, για να έλθουν δύο απανωτές ήττες εντός 
έδρας με Σάθερλαντ 1-2 και Σίδνεϊ Γιουνά-
ιτεντ 0-2 την περασμένη εβδομάδα. Μετά 
από τα τέσσερα τελευταία αποτελέσματα 
η Ελληνική ομάδα έχει οπισθοχωρήσει στον 
βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνοντας την 
8η θέση, πέντε βαθμούς από το πέμπτο 
Μπόνιρινγκ, έχοντας τις ομάδες Παρραμάτ-
τα και ΧΑΚΟΑ να βρίσκονται στην 6η και 7η 
θέση αντίστοιχα.
Αυτή η αγωνιστική ίσως να είναι και η τε-
λευταία ευκαιρία για το Ολύμπικ, νικώντας 
την Παρραμάττα να συνεχίσει να ελπίζει για 
μια θέση στην πεντάδα των πλέι οφ. Ένα 
ακόμη άτυχο αποτέλεσμα και μάλιστα από 
την Παρραμάττα που διεκδικεί κε αξιώσεις 
την πρόκριση της στην πεντάδα των πλέι 
οφ, ίσως να κάνει απαγορευτική ακόμη και 
την σκέψη για να συνεχίσει το Ολύμπικ να 
αγωνίζεται και μετά την 22η αγωνιστική. 
Και θα είναι μεγάλο κρίμα για τον Ελληνικό 
σύλλογο του Σίδνεϊ, για τους φιλάθλους του, 
την ιστορία του, αλλά και για τον νέο πρόε-
δρο Μπιλ Πάπας που ανέλαβε σε μια τόσο 
δύσκολη εποχή το Ολύμπικ, παίρνοντας την 
τύχη του συλλόγου  στα χέρια του, μετά τα 
τρία αποτυχημένα χρόνια της διοίκησης που 
φεύγοντας άφησε απλήρωτο λογαριασμό 
τριακόσιες χιλιάδες δολάρια..    
Στους άλλους αγώνες της 17ης αγωνιστικής 

ξεχωρίζει η συνάντηση του Seymour Shaw, 
με τους Καρχαρίες να υποδέχονται το Μπό-
νιρινγκ που πρέπει να νικήσει για να παρα-
μείνει στην πεντάδα της κορυφής, ενώ εν-
διαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας ΑΠΙΑ- 
Σκοπιανοί Ροκντάιλ, με τους Ιταλούς που 
δείχνουν να έχουν ανεβάσει στροφές τελευ-
ταία να απειλούν άμεσα την ομάδα του Πολ 
Ριντ με ήττα.
Μένλι και Μπλακτάουν Σίτι μπορούν να 
περάσουν με νίκη με αντιπάλους Γούλο-
γκονγκ και ΧΑΚΟΑ.
Τέλος οι πρωτοπόροι Κροάτες υποδέχονται 
στην έδρα τους, τους Σπαρτιάτες με αρκε-
τές απουσίες, με τους φιλοξενούμενους να 
έχουν  δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν 
να κάνουν την έκπληξη, Σασάκι- Τζέισον 
Τριφίρο, κόβοντας βαθμούς από την ομάδα 
του Μαρκ Ρούνταν..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

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

Άγχος, απογοήτευση ή κόλπο που χρησιμοποιεί ο Γουέιν Ρούνεϊ για τις κάμερες; Λίγες 
ώρες μετά τον αποκλεισμό-σοκ από την Ισλανδία, για τη φάση των "16" του Euro 2016, ο 
Άγγλος διεθνής άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο 
της Νίκαιας - όπου είχε καταλύσει η αποστολή των "τριών λιονταριών" - εμφανίστηκε με τα 
μαλλιά του πολύ αραιά σε σχέση με τα όσα 
έδειχνε η κάμερα τηλεοπτικής μετάδοσης 
την ώρα του ματς.
Υπενθυμίζεται, πως ο 30χρονος άσος είχε 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών το 
2011. Τι έγινε και ο Ρούνεϊ έχασε (εκ νέου) 
τις τρίχες του μέσα σε 12 ώρες; Ένας ειδικός 
μίλησε στην Dailymail και υποστήριξε πως 
ο Ρούνεϊ χρησιμοποιεί ειδικό σπρέι την ώρα 
των αναμετρήσεων, για να δείχνει πυκνή η 
τριχοφυΐα του μπροστά στους τηλεοπτικούς 
δείκτες.
Το "ειδικό σπρέι" βέβαια μπορεί να είναι 
και τριχάκια, τα οποία μπορεί εύκολα να προμηθευτεί κάποιος και να... καλύψει τα κενά που 
υπάρχουν. Σε οποιοδήποτε σημείο το τριχωτό της κεφαλής... απέχει, μπορεί εύκολα να 
γεμίσει και το αποτέλεσμα να φαντάζει φυσικό. Βέβαια, με το πρώτο λούσιμο φεύγουν και 
απαιτείται εκ νέου τοποθέτησή τους. Φανταστείτε κάποιον να ρίχνει κανέλα στον καφέ του. 
Κάπως έτσι είναι και αυτά και καλύπτουν αρκετά αποτελεσματικά την απουσία φυσικής 
τρίχας.
Ωστόσο, αναφέρονται κι άλλες πιθανές αιτίες όπως το άγχος κι ο φωτισμός. 

Πρέμιερ Λιγκ 1 ΝΝΟ.. 

(Ξανα)έχασε τα μαλλιά 
του ο Ρούνεϊ!

ΜΈΝΛΙ ΓΙΟΥΝΆΙΤΈΝΤ – 
ΣΙΔΝΈΙ ΓΙΟΥΝΆΙΤΈΝΤ   
ΚΥΡΙΆΚΉ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  
ΣΤΟ LAMBERT PARK  15.00 

Τελικός  Waratah Cup 

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 

Στο Belmore Sports Ground το Ολύμπικ ΠΡΕΠΕΙ να νικήσει την Παρραμάττα αν 
θέλει να έχει έστω και αμυδρές ελπίδες για πλέι οφ.. 

Αν 2 (ή περισσότερες) ομάδες ισοβαθμούν, τα ακόλουθα κριτήρια ισχύουν:
1. Διαφορά τερμάτων       2. Καλύτερη επίθεση.


