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Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ…  5 Αγωνιστικές πριν τη στέψη

Γράφει ο Γιάννης Μαυρίδης

Η Ελληνική ομάδα που από την 7η θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα βλέπει την πρόκρισή της στα 
πλέι οφ να απέχουν μόλις δύο βαθμούς, μόλις 
πέντε αγώνες πριν την 22η και τελευταία αγωνι-
στική του πρωταθλήματος, κάνει όνειρα τρέφοντας 
ελπίδες ότι τελικά θα τα καταφέρει.  Αν τα κατα-
φέρει θα αποτελέσει τρομερή επιτυχία και άθλο 
του τεχνικού δίδυμου της ομάδας, Λι Ζορμπά αλλά 
και των ηρωικών 
ποδοσφαιριστών 
της ομάδας. Είναι 
γνωστό ότι ο σύλ-
λογος και κυρίως 
η πρώτη ομάδα 
είχε αφεθεί στην 
τύχη της από την 
κάκιστη διοίκηση 
επί προεδρίας 
Χρήστου Τσιούλου. 
Γνώμη μας είναι 
ότι αν ο πρώην 
πρόεδρος και οι 
συνεργάτες του 
δεν αποχωρούσαν 
από τα διοικητικά 
του συλλόγου, το 
Ολύμπικ θα κινδύνευε άμεσα με υποβιβασμό. 
Ευτυχώς για την Ελληνική παροικία του Σίδνεϊ που 
βρέθηκε σωσίβιο για μια ακόμη φορά να «σώσει 
την παρτίδα», ένα σωσίβιο που ακούει στο όνομα 
Μπιλ Πάπας, αναλαμβάνοντας τα ηνία του συλλό-
γου, που οδηγούσε στην καταστροφή η  πρώην 
διοίκηση. Η διοίκηση του.. θα θα θα και της μακέ-
τας.. Της διοίκησης που φεύγοντας είπε πως άφη-
σε χρέος $180.000 ενώ είχε παραλάβει τον σύλλο-
γο με χρήματα στον λογαριασμό του όταν παραι-
τήθηκε ο ευεργέτης πρόεδρος Γιώργος Γιάνναρος 
πριν από τρία χρόνια, ένα χρηματικό ποσό που 
όπως μας αποκάλυψαν στελέχη της νέας διοίκησης 
είναι σχεδόν διπλάσιο.. 
Ο νέος πρόεδρος του Ολύμπικ σε συνάντηση που 
είχαμε μαζί του μας διαβεβαίωσε ότι έχει όνειρα 
για τον σύλλογο, ενώ στενοί του συνεργάτες δή-
λωσαν ότι ο Μπιλ Πάπας είναι ο άνθρωπος που στα 
χέρια του ο Ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος θα 
επανέλθει στις επάλξεις, θα ξαναγίνει πρωταγωνι-
στής από κομπάρσος που είχε καταντήσει στα 

χέρια των προηγούμενων παραγόντων.
Οι αγώνες που απομένουν μέχρι το τέλος της 
κανονικής περιόδου για την Ελληνική ομάδα, είναι 
σίγουρα δύσκολοι. Κάθε αγώνας από αυτό το Σάβ-
βατο 16/7 μέχρι και την τελευταία αγωνιστική 14/8 
θα είναι για την ομάδα των Λι-Ζορμπά ένας τελικός. 
Η ομάδα δείχνει να ενισχύθηκε αρκετά με δύο 
μεταγραφές ουσίας που ανάγκασαν τον Μπιλ Πά-

πας να βάλει βα-
θιά το χέρι στην 
τσέπη, φέρνοντας 
στο Μπέλμορ τον 
Γερμανό στράικερ 
Rene Klingenburg 
και τον επιθετικό 
μέσο από την Ρου-
άντα, Jean Pierre 
Hakiri Mubala, 
ποδοσφαιριστές 
που μπορούν να 
βοηθήσουν το 
Ολύμπικ στους 
πέντε τελευταίους 
της χρονιάς, μαζί 
με τους, Χέντερ-
σον, Γκαϊτατζή, 

Παπαγγελόπουλο, Τσαταλιό, Μανδώνη και τα 
άλλα τα παιδιά να καταφέρουν να προκριθούν στα 
πλέι οφ. Σίγουρα όμως δεν θα «φτάσουν» οι βαθμοί 
από τις νίκες για την είσοδο του Ολύμπικ στην 
πεντάδα της κορυφής που οδηγεί στα πλέι οφ, αν 
οι ομάδες που προηγούνται βαθμολογικά δεν χά-
σουν βαθμούς. Μπόνιρινγκ και Παρραμάττα που 
προηγούνται στον βαθμολογικό πίνακα του Ολύμπικ 
πρέπει απαραίτητα να «σκοντάψουν» στη συνέχεια 
για να καταφέρει η Ελληνική ομάδα να κάνει το 
όνειρο πραγματικότητα.

Οι αγώνες που απομένουν για το Σίδνεϊ Ολύμπικ 
μέχρι το τέλος της κανονικής σαιζόν πριν τα πλέι 
οφ, τρεις εκτός και δύο εντός έδρας, είναι.. 
16.07.2016 Μπόνιρινγκ-Σ. Ολύμπικ
24.07.2016  Σ.Ολύμπικ-ΧΑΚΟΑ
31.07.2016 Γούλογκονγκ Γούλφς-Σ.Ολύμπικ
07.08.2016 Σ.Ολύμπικ-Σκοπιανοί Ροκντάιλ
14.08.2016 Μπλακτάουν Σπάρτανς- Σ.Ολύμπικ

Σε απόσταση αναπνοής από το νήμα του τερματισμού 
στο ανώτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της ΝΝΟ, βρί-
σκεται η ομάδα του Μαρκ Ρούνταν. Μόλις 5 αγωνιστικές 
και με 6 βαθμούς διαφορά από το ΜπλακτάουνΣίτι που 
ακολουθεί στον πίνακα της βαθμολογίας στην 2η θέση, με 
έναν αγώνα λιγότερο, με καλύτερο συντελεστή τερμάτων, 
καλύτερη άμυνα και καλύτερη επίθεση επικεντρώνει την 
προσοχή της στον εξ αναβολής αγώνα της Τετάρτης εκτός 
έδρας με αντίπαλο το Γούλογκονγκ. Ένας αγώνας με με-

γάλη βαθμολογική σημασία για τους Κροάτες του Σίδνεϊ, 
που με νίκη  ξεφεύγει καθαρά 9 βαθμούς από την ομάδα 
του Μπλακτάουν Σίτι που ακολουθεί στην 2η θέση..
Εφ όσον η Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ επιστρέψει την Τετάρτη το 
βράδυ με τους βαθμούς της νίκης από το Γούλογκονγκ, τότε 
στις 4 αγωνιστικές που απομένουν μέχρι την 22η και τελευταία 
πριν τα πλέι οφ, χρειάζεται 5 βαθμούς  για να εξασφαλίσει και 
μαθηματικά τον τίτλο, ήτοι.. μία νίκη και δύο ισοπαλίες ή δύο 
νίκες για να μην έχει και τον πονοκέφαλο της ισοβαθμίας.. 

 
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  
ΤΗΣ ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 

13.07.2016 # Γούλογκονγκ Γούλφς – Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ  
16.07.2016 # Παρραμάττα  FC - Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ  
24.07.2016 # Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ  - ΑΠΙΑ Τάιγκερς  
30.07.2016 # Μπόνιρινγκ - Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ  
07.08.2016 # Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ  - Μένλι Γιουνάιτεντ  

Το περασμένο Σάββατο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν δύο 
αγώνες εξ αναβολής, ΑΠΙΑ Τάιγκερς – Παρραμάττα και Σκοπιανοί Ρο-
κντάιλ – ΧΑΚΟΑ , αφού ως γνωστόν δεν διεξήχθησαν αγώνες για την 18η 
αγωνιστική λόγω του τελικού για το Waratah Cup .   
Ο πρώτος αγώνας  βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1, με τους Ρω-
μαίους να ανοίγουν το σκορ με τον Ελάσι στο 13΄και τους φιλοξενούμε-
νους από το Παρραμάττα να ισοφαρίζουν στο 85΄με τον Ρέζο. Η ομάδα 
της ΑΠΙΑ  άξιζε της νίκης όμως δεν κατάφερε να βρει περισσότερες 
φορές τα δίχτυα των αντιπάλων της στις ευκαιρίες που της παρουσιάστη-
καν, με συνέπεια να «πληρώσει το τίμημα» χάνοντας δύο σίγουρους 
βαθμούς που θα την έφερνε πολύ ποιο κοντά στην πεντάδα των πλέι οφ.  
Ο άλλος  αγώνας εξ αναβολής του Σαββάτου δεν ξεκίνησε ποτέ, με τους 
γηπεδούχους Σκοπιανούς να καταφέρνουν να πείσουν τα αρμόδια όρ-
γανα της ομοσπονδίας ότι ο αγωνιστικός χώρος της έδρας τους είναι 
ακατάλληλος!! που για συνεργάτη μας που επισκέφτηκε την έδρα των 
«ανιστόρητων» να δηλώνει ότι.. «Όντως ο αγωνιστικός τους χώρος, είναι 
ακατάλληλος μόνο.. για ανηλίκους. Για να διεξαχθεί αγώνας δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα» 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 16 Ιουλίου
Μπόνιριγκ – Σίδνεϊ Ολύμπικ, Bonnyrigg Sports Club 19.00
ΧΑΚΟΑ – Σάθερλαντ Σαρκς, Hensley Athletic Field 19.00 
Κυριακή 17 Ιουλίου
Μπλακτάουν Σπάρτας – ΑΠΙΑ Τάιγκερς, Blacktown Football Park 15.00
Παρραμάττα – Σίδνεϊ Γιουνάιτεν, Melita Stadium 15.00
Σκοπιανοί Ροκντάιλ – Μένλι Γιουνάιτεντ, Ilinden Sports Centre 17.00
Γούλογκονκ Γουλφς – Μπλακτάουν Σίτι, Win Stadium 17.00 

OMAΔΕΣ ΑΓ. Ν. I. H. ΓΚΟΛ ΒΑΘΜ.

1 Σίδνεϊ Γιουνάιτεντ 16 13  2  1 42-13  41 Τελικοί

2 Μπλακτάουν Σίτι 17 11  2  4 39-22  35 Πλέι οφ

3 Μένλι Γιουναϊτεντ 17 8  6  3 40-23  30 Πλέι οφ

4 Σκοπιανοί Ροκνταϊλ 16 9  3  4 34-24  30 Πλέι οφ

5 Μπόνιρινγκ 17 6  5  6 32-31  23 Πλέι οφ

6 Παρραμάττα FC 16 7  1  8 25-37  22

7 Σίδνεϊ Ολύμπικ 17 5  6  6 20-24  21

8 ΧΑΚΟΑ 16 6  1  9 31-40  19

9 ΑΠΙΑ Τάιγκερς 16  5  3  8 27-29  18

10 Σάθερλαντ Σάρκς 17  5  2  10 25-35  17

11 Γούλογκονγκ Γούλφς 16  3  4    9 17-29  13

12 Μπλακτάουν Σπάρτανς 17  2  3  12  18-43    9 Υποβιβασμός

Βαθμολογία 17ης Αγωνιστικής 

Πρέμιερ Λιγκ 1 

Ισοπαλία και αναβολή 
στους εξ αναβολής

Σίδνεϊ Ολύμπικ.. 
Μπορεί για τα πλέι οφ αλλά χρειάζεται και τύχη..

ΟΙ ΚΡΟΑΤΕΣ  ΕΙΧΑΝ  
«ΚΑΜΙΚΑΖΙ» ΚΑΙ  

ΣΗΚΩΣΑΝ ΚΟΥΠΑ!! 


