Κολακευτικός είναι στις τοποθετήσεις του ο αντιπρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής
του Αθλητικού Τομέα Κυριάκος Κοντούδης. Σελ 3

Μετά τον αγώνα
με τα Επιμελητήρια το Υπ Παιδείας έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη
πίτα του. Σελ 2
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Παρότι τα Επιμελητήρια ηττήθηκαν απο το Υπ Παιδείας εν
τούτοις παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικόύ πίνακα της Β’ κατηγορίας
επιμένοντας να είναι το
πρώτο φαβορί για την άνοδο
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Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - Δ.Ο.Ε. 6-0
Η ομάδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΠΟΕΥΕΘΑ), νίκησε με το εντυπωσιακό 6-0 την ΔΟΕ. Με
αυτό το αποτέλεσμα το συγκρότημα του Βασίλη Τρίχου
διατήρησε το απόλυτο των επιτυχιών κάνοντας το
11Χ11, κερδίζοντας έτσι τον άτυπο τίτλο του ¨πρωταθλητή χειμώνα¨. Το πρώτο γκόλ για τους γηπεδούχους,
πέτυχε ο Κουκόπουλος στο 26' με κοντινό σουτ μετά
από ασίστ του Καραβασιλειάδη. Στο δεύτερο ημίχρονο
το ΥΕΘΑ ανέβασε ρυθμούς και πέτυχε πέντε ακόμα
τέρματα. Στο 52' ο Σαχινίδης με όμορφη προσωπική
ενέργεια έκανε το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα και πάλι ο
Σαχινίδης με σουτ στην κίνηση, μετά από μπαλιά διαβήτη του Καραβασιλειάδη, ανέβασε τον δείκτη του
σκορ στο 3-0. Στο 61' ο αρχηγός του ΥΕΘΑ Παρούσης
με απευθείας φάουλ έκανε το 4-0, στο 63' ο Σακκάς με
κοντινό σουτ το 5-0 ενώ στο 64' ο Καραβασιλειάδης με
δυνατό καλοζυγισμένο σουτ έγραψε το τελικό 6-0.
Χωρίς να υστερήσει κανείς, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι
Καραβασιλειάδης, Βάγιας, Σαχινίδης, Κουκόπολος.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Βάγιας (65´
Αμανατίδης), Γιαννακάκης, Παρούσης, Καστανιώτης,
Μουζής (60´Κομπορόζος), Σαχινίδης (71´ Ζαμπάρας),
Μυκωνιάτης (71´ Χρυσοβέργης), Καραβασιλειάδης,
Χαρακάκος (52´ Σακκάς), Κουκόπουλος.

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 1-0
Οι νικητές ξεκίνησνα δυνατά τον αγώνα καιαναζήτησαν
με κάθε τα΄τρόπο το γκολ. Αυτός είναι και ο λόγος που
δημιουργήηκαν πολλές φάσεις στα καρέ της Βουλής,
χωρίς ωστόσο κάποια να ευδοκιμήσει. Αντίθετα η
Βουλή διατήρησε τη ψυχραιμία της , και προσπάθησε
με τη σειρά της να ανταποκριθεί στο βαρύ ρόλο που
της αντιστοιχούσε στο συγκεκρικένο παιχνίδι, παίζοντας κλειστό ποδόσφαιρο και κοιτάζοντας ιδιαίτερα την
άμυνά της. Και θα μπορούσε να τα είχε καταφέρει, αν
στα τελευταία δυο λεπτά, έκανε καλή διαχείριση του
ισόπαλου μέχρι εκείνη τι στιγμή σκορ. Στο 15’ από
ενέργεια του Ζωχιού η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.
Στο 25’ οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για ένα γκολ
που τους ακυρώθηκε ως οφσάιντ,με την αιτιολογία
πως εμπόδιζε! Στην επανάληψη η ΠΟΕ/Δ0Υ συνέχιζε
να πιέζει και να αναζητά το γκολ, χάνοντας κάποιες
καλές ευκαιρίες. Ωστόσο και σ’ αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν δυο φάσεις στις οποίες καιπάλι
ζήτησε πέναλτι Στο 70’ σε ανατροπή του Βλάχου και
στο 80’ όταν σε σέντρα σουτ του Βλάχου η μπάλλα
βρήκε το χέρι αμυνομένου. Παρ’ όλα αυτά και κόντρα
στο ρολόι, η πίεση αυξήθηκε κατακόρυφα με στόχο το
γκολ. Έτσι στο 88’ σε μια φάση που ήταν κάτοχος της
μπάλας καιπάλι ο Βλάχος,κι ενώ ανατράπηκε και
όλοι περίμεναν πως θα δοθεί πέναλτι ο διαιτητές έδειξε

παίζεται η μπάλα έφτασε στον Κρητικό που με δυνατό
σουτ έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά
στα δίχτυα, κάνοντας το τελικό 1-0.
ΠΟΕ/Δ0Υ (Ζαρωτιάδης): Κολκουβίνης, Καμίδης, Ζωχιός, Ζαρωτιάδης, Κόγκας, Μηλαδόπουλος, Γακόπουλος, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Τάπραντζης
(Κοκορόσκος, Φλέσσας, Σιλιγαρδος, Κατσιπάνος,
Φτούλης, Καρδούλας).
ΒΟΥΛΗ: Γουργιωτης -Τσαμαδής Σουμελίδης Γροντης
Τσουμας Κουρούτης Καρανασος Αρβανίτης Εμιρζάς
Κουτρομάνος Χαραλαμπιδης (Βασιος )

κόρνερ ο Αγγλάκος και μια κεφαλιά άουτ μετά από
κόρνερ. Φτάνουμε στη φάση του αγώνα στο 89΄οπου
μετά από γέμισμα στην περιοχή των φιλοξενούμενων
διώχνουν οι αμυντικοί για να θτάσει η μπάλα έξω από
την περιοχή της ΟΣΥΠΑ την οποία ελέγχει ο κορυφαίος των γηπεδούχων μέχρι εκείνη τη στιγμή Βλασάκης ο οποίος αντί να την διώξει προσπάθησε να την
ελέγξει με το σώμα και ναβγει άουτ. Όμως λίγο πριν
περάσει την περιοχή τον πρόλαβε επιθετικός του
ΥΠ.ΠΟ ο οποίος π’ασαρε στον ξεμαρκαριστο συμπαικτη του και έκανε το 0-1.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. 3-0
Συνεχίζοντας τις καλές του εμφανίσεις ο Δήμος Αθηναίων επιβλήθηκε δίκαια και καθαρά της ΠΟΕΔΗΝ με
σκορ 3-0 παραμένοντας ψηλά στο βαθμολογιό ρετιρέ
. Όμως μέχρι να φτάσουν σ’ αυτό το αποτέλεσμα οι νικητές, πέρασαν δύσκολες στιγμές στο πρώτο μερος,
αφού οι ευκαιρίες που δημιούργησαν δεν είχαν αίισιο
τέλος. Αντθετα στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν, όπως και το σκορ. Στο 55’Ο Κοντιζάς άνοιξε το
σκορ κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους και παράλληλα το δρόμο για τη μεγάλη επιτυχία και τη νίκη.
Τα τέρματα ζευγάρωσε στο 70’ ο Τσαβδαρίδης σημειώνοντας το 2-0, ενώ το τελικο 3-0 διαμόρφωσε στο
85’ο Στρατής, με ωραίο τρόπο. Διακρίθηκαν οι τρεις
σκόρερ και ο Παπαμιχαλόπουλος

ΟΣΥΟ-ΥΠ.ΠΟ 0-1
Για μια ακόμη φορά ο νόμος του ποδοσφαίρου τιμώρησε την ΟΣΥΠΑ που ενώ έχασε 3-4 κλασικές ευκαιρίες για να επιτύχει γκολ στο 89΄δέχθηκε τέρμα και
έχασε 0-1.Στο Α΄ ημίχρονο έγινε δυνατό παιχνίδι
χωρίς πολλές ευκαιρίες. Συγκεκριμένα στο 18΄δημιουργήθηκε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΟΣΥΠΑ όταν
μετά από σέντρα του Γκάτση ο Λουβερδής από το σημείο του πέναλτυ σουτάρει για να αποκρούσει ο Παρλαμέντης σε κόρνερ. Στο 26΄Ο Καραμανίδης σούταρε
από το ύψος της περιοχής για να κτυπήσει η μπάλα
στο οριζόντιο δοκάρι της ΟΣΥΠΑ. Στο Β΄ημίχρονο η
ΟΣΥΠΑ καλά οργανωμένη δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα
παρα μόνο από στημένα ( φάουλ και κόρνερ). Η
ΟΣΥΠΑ έχασε και πάλι τις κλασικές ευκαιρίες στο 60΄ο
Καλώνης περνάει 2 αντιπάλους και μπαίνει μόνος στην
περιοχή και το πλασέ του το απέκρουσε ο έμπειρος
Παρλαμέντης. Στο 66΄ο Λουβερδής και ο Καλώνης
μπερδεύτηκαν με ένα αμυντικό μέσα στη περιοχή και
χάθηκε η ευκαιρία ενώ στο 19΄ο Γκάτσης με απ ευθείας κόρνερ έστειλε τη μπάλα στη ρίζα της καθέτου
δοκού. Τέλος στο 85΄φάουλ του Γκάτση με ακίνητοποιμένο τον τερματοφύλακα βγαίνει ελάχιστα άουτ. Στο
διάστημα αυτό το ΥΠ.ΠΟ. είχε ένα φάουλ που έβγαλε

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - Ο.Σ.Υ.Ο. 2-1
Κάνοντας ένα πολύ σπουδαίο πρώτο μέρος η Πυροσβεστική επικράτησε 2-1 της ΟΣΥΟ και 17 πόντους
την έπιασε στην 6η θέση. Οι Πυροσβέστες έδωσαν
αξία στο 3ποντο που πήραν στο προηγούμενο παιχνίδι με το ΥΠΠΟ και συνέχισαν το σερί των νικών
τους για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Ενώ αντίστοιχα η ΟΣΥΟ κάνει τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της.
Γενικά δημιουργήθηκαν αρκετές φάσεις και από τους
δυο μονομάχους, χωρίς ωστόσο πέραν των τερμάτων
που σημειώθηκαν να προστεθεί κάτι επιπλέον. Σε μεγάλη μέρα ο Γρηγοράκος που σημείωσε και τα δυο
γκολ. Το 1-0 έκανε στο 20’ και το 2-0 στο 35’, με το
οποίο έληξε και το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο η ΟΣΥΟ
πάτησε καλύτερα και μέσα στα σχέδια της ήταν να σημειώσει ένα γρήγορο γκολ, προκειμένου να μπει στο
παιχνίδι. Κάτι που επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ. Διότι ναι
με το γκολ μπήκε στο 60’ με το οποίο το σκορ έγινε 21, όμως ήταν και το μοναδικό, με συνέπεια να παραμείνει και ως τελικό αποτέλεσμα. Δοκάρι είχε η
Πυροσβεστιή Διακρίθηκαν από του ς νικητές οι Γρηγοράκος, Μανώλογλου, Φραγκούλης, ενώ από την
ΟΣΥΟ οι Καρίτζης, Καλαλής.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καναβάκης, Πιας, Λυμπέρης, Ροδίτης, Καρίτζης, Σακκάς Τσακνάκης, Χελιώτης, Δήμος
Καλαλήςς, (Στρατής, Καραγιάννης Χατζηγιάννης),

Αγωνιστική κυπέλλου
Αυτο το Σάββατο διακόπτεται το πρωτάθλημα, και τη
θέση του παίρνει το κύπελλο, με τους αγώνες να είναι
οι εξής: ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - ΟΣΥΠΑ, Υπ Γεωργίας - ΔΟΕ,
ΟΣΥΟ - ΠΟΕΔΗΝ, Πυροσβεστική - ΠΟΕ/ΥΕΘΑ,
ΠΟΕ/ΔΟΥ - Βουλη, Υπ Εσωτερικών - Δήμος Αθηναίων. Β’ Κατηγορία: Δήμος Γαλατσίου - ΟΔΥΕ, Τελωνειακοί - ΓΛΚ, ΟΛΜΕ -Εφοριακοί, Επιμελητήρια - Υπ
Παιδείας, ΟΑΕΔ - Ταχ Ταμ., ΕΦΚΑ - ΕΝΑΣ,

Μέσα σε μια πολυ ωραία ατμόσφαιρα και μετά τη λήξη του νικηφόρου αγώνα με τα Επιμελητήρια , το Υπ Παιδείας έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη πίτας του. Μια εκδήλωση που ξεκινά
απο ιδρύσεως της ομάδος και τηρείται ευλαβικά όλα αυτά τα
χρόνια. Και μάλιστα όλοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία κα προτεραιότητα διότι μαζί της γιορτάζεται και η χρόνια φιλία που
έχουν μεταξύ τους, όλοι όσοι και με κάθε τροπο και ρόλο συμμετέχουν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της ομάδος. Το
φλουρί έτυχε στο κομμάτι του Βαγγέλη Χριστόπουλου
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ας δεν είναι κάτι το εφήμερο και ευκαιριακό.
Είναι ένας θεσμός που παράγει σπουδαίο
έργο και κυρίως με την παρουσία του δίνει
χαρά σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους
να παίξουν ποδόσφαιρο.
-Μίλησέ μας για την προσπάθεια που κάνετε σαν Οργανωτική Επιτροπή να στηρίξετε το πρωτάθλημα;
- Ορισμένοι νομίζουν πως όλα είναι εύκολα.
Όμως όταν έρθει η ώρα να κάτσουν στην καρέκλα αυτή, που σήμερα κάθομαι εγώ, θα καταλάβουν πόσο δύσκολη είναι και τι κρύβει.
Το να οργανώσεις ένα πρωτάθλημα, όπως
αυτό της ΑΔΕΔΥ, δεν είναι μόνον το να κάνει
τη κλήρωση και να ορίσεις ένα γήπεδο. Αυτά
είναι είναι τα πιο απλά. Το πιο δύσκολο είναι
να το στηρίξεις και να λύσεις ταυτόχρονα όλα
τα προβλήματα που σου παρουσιάζονται. Βέβαια ο Αθλητικός Τομέας έχει φροντίσει τα τελευταία χρόνια κι έχει σχεδιάσει έτσι τη δομή
του, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλληλη θέση, ούτως ώστε όταν
υπάρχει ένα πρόβλημα να το λύνει ο ειδικός.
Αυτό δίνει αξιοπιστία στην Επιτροπή και κάνει
πιο εύκολη τη λειτουργικότητα του πρωταθλήματος.
-Φέτος πως το βλέπεις το πρωτάθλημα;
- Το γεγονός πως στην αρχή, είχαν δείξει παραπάνω από μια ομάδα, πως θα το διεκδικούσε είναι αλήθεια πως μας έκανε χαρούμενους.
Αυτό θέλουμε κι αυτός είναι ο στόχος μας,
κάθε χρόνο να αλλάζει ο κάτοχος του τροπαίου. Όμως στην πορεία πολλά άλλαξαν και σήμερα βλέπουμε την ΠΟΕ/ΥΕΘΑ να διεκδικεί
το πρωτάθλημα με πάθος αλλά και άξια. Αλλά
και τις άλλες ομάδες να ακολουθούν από κοντά και να δίνουν το δικό τους στίγμα.
-Τι είναι αυτό που σε αγχώνει σαν μέλλος
της Οργανωτικής Επιτροπής;
- Όταν παρουσιάζεται ένα θέμα για συζήτηση
κι έχουμε να επιλέξουμε την καλύτερη και βλέπω πως οι καλύτερες είναι παραπάνω από
μια! Γενικά δεν υπάρχει άγχος, διότι απλούστατα υπάρχει ο εσωτερικός κανονισμός, η
προκήρυξη βάσει του οποίου διοργανώνεται
το πρωτάθλημα και τέλος ο ίδιοςο ΚΑΠ που
διέπει το ποδόσφαιρο. Άρα εμείς εκείνο που
κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε όλα αυτά και
να διοργανώσουμε ένα πρωτάθλημα σούπερ.
-Είναι εν τέλει σούπερ το πρωτάθλημά
σας;
-Αναμφίβολα και δεν το λέμε εμείς που το
υποστηρίζουμε, αλλά όλοι οι άλλοι που είναι
απέξω και μαθαίνουν για μας. Και το ότι θέλουν να μπουν και να παίξουν μαζί μας, είναι
αυτό που μας κολακεύει και μας κάνει πιο δυνατούς. Κι αυτός είναι και ο λόγος που όλοι θα
συνεχίσουμε να είμαστε πιστοί στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ και φυσικά στο άθλημα που
αγαπάμε και είναι το ποδόσφαιρο.

Η συμβολή στον Αθλητικό Τομέα είναι τεράστια και η διαδρομή του διαχρονικά σημαντική. Ήταν από τους ιδρυτές της αντιπροσωπευτικής ομάδος της Νομαρχίας Πειραιώς
μαζί εμ τον Χρήστο Γεωργάκη το 2000. Την
επόμενη χρονιά μια σκέψη για συγχώνευση
της Νομαρχίας Πειραιά και της αντίστοιχης
της Αθήνας, βρίσκει σύμφωνους τους προαναφερόμενους , αλλά και τον Μύρωνα Λουλάκη, που έχει πρωτεύοντα ρόλο στα πράγματα της Αθήνας. Πλέον πολλοί φίλοι μαζί δημιουργούν ένα ισχυρό «διοικητικό», αλλά κυρίως αγωνιστικό συγκρότημα, που απασχολεί
εντός των τεσσάρων γραμμών. Στη συνέχεια
και το έτος 2011 η ομάδα, μετονομάζεται σε
Περιφέρεια με τα ίδια σχεδόν πρόσωπα, αλλά
αναβαθμισμένη την παρουσία της, αφού πλέον υπάρχει και μια οικονομική βοήθεια, που
θα ελαφρύνει τα πολλά έξοδα που έχει η ομάδα. Για να φτάσουμε αισίως το 2016, που η
έλλειψη παικτών, οδηγεί την ομάδα σε κρίση
και σε αναζήτηση άμεσης λύσης. Και αυτή λέγεται ΔΟΕ, με την οποία συγχωνεύεται και γίνεται μια νέα αρχή. Όμως ο Κυριάκος Κοντούδης, αρχίζει και εμφανίζεται όλο και πιο αραιά
στους αγώνες, δίνοντας όμως μεγάλη βαρύτητα στο διοικητικό κομμάτι του Αθλητικού Τομέα, αφού πλέον είναι αντιπρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής.
-Φαντάζομαι η αγάπη σου για το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, σε οδήγησαν σ’ αυτή
την επιλογή;
-Πρωτίστως ναι. Άλλωστε αν δεν ήμουν εγώ
θα ήταν κάποιος άλλος. Όμως από τη στιγμή
που έγινε πρόταση, δεν ήθελα να φανώ αγενής και να την αρνηθώ. Άλλωστε είναι αλήθεια
πως ήθελα πολύ να βοηθήσω σ’ αυτό το
ωραίο και πλούσιο έργο που παράγει ο Αθλητικός Τομεας.
-Πήγαν όλα καλά;
-Πιστεύω πως όταν κάποια στιγμή πει κάποιος πως πάνε καλά τότε αυτομάτως θα πρέπει
να τα παρατήσει. Γι αυτό ακριβώς και επιμένω, πως πάντα υπάρχει το περιθώριο να
πάνε όλα ακόμη καλύτερα. Ο Αθλητικός Τομέ-
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55 συνολικά τέρματα
σημειώθηκαν και
στις δυο κατηγορίες
την 6η αγωνιστική

Τα περισσότερα τέρματα,
συνολικά 8, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια
τριών αγώνων στη Β’ κατηγορία

Την καλύτερη επίθεση διαθέτει η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, έχοντας
σημειώσει 46 γκολ
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4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΕΦΚΑ – ΟΔΥΕ 5-0
Παράσταση για ένα ρόλο ήταν η αναμέτρηση μεταξύ
του ΕΦΚΑ και της ΟΔΥΕ. Ευρεία νίκη με τον δείκτη
του σκορ να σκαρφαλώνει και να σταματά στο 5-0,
που αν μη τι άλλο δείχνει καθαρά τη μεγάλη διαφορά
δυναμικότητας μεταξύ των δυο ομάδων. Όμως παρά
την ήττα της η ΟΔΥΕ στο πρώτο μέρος κρατήθηκε σε
υψηλά επίπεδα και διατήρησε ανέπαφη την εστία της
και το δείκτη του σκορ στο 0-0. Βέβαια σ’αυτό συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες, ένας εξ αυτών ήταν και η
αστοχία των γηπεδούχων, αφού έχασαν δυο πέναλτι
και είχαν ένα δοκάρι! Το πρώτο εκτέλεσε ο Χρησταράς αλλά απόκρουσε ο πορτιέρο της ΟΔΥΕ και το
δεύτερο ο Παρλιάρος άουτ, ενώ ένα μακρινό σουτ του
Μπούζη η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος ο ΕΦΚΑ μπήκε επίσης δυνατά και είχε την τεύχη
να ανοίξει το σκορ στο πρώτο κιόλας λεπτό , με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπούζη που κέρδισε ο ίδιος.
Το 2-0 έκανε στο 52’ με κεφαλιά ο Γεωργουλής ,
όπως και το 3-0. Η πίεση του ΕΦΚΑ συνεχίστηκε με
συνέπεια να αυξηθεί και το σκορ. Στο 70’ ο Μπουζης
με πλασέ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0 ζευγαρώνοντας τα προσωπικά του τέρματα, ενώ μετά από
έξι λεπτά ο Γεωργουλής με πλασέ έκανε το 5-0,
που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν εκτός των σκόρερ και ο Ευθυμίου, χωρίς να υστερήσουν και οι υπόλοιποι.
ΕΦΚΑ: Κατσανης , Ακτύπης , Παρλιάρος, Φράγκος ,
Μπατσιος, ,Τσουβαλτζιδης , Ευθυμίου, Μπούζης,
Χρησταρας , Οικονόμου , Σίουνας (Γεωργούλης, Βλαχογιάννης Κατσαβός ,Δημόπουλος , Λύκος)
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμιχαήλ, Βούζας, Πάχος,
Κουζέλης, Παπαπαναγιώτου, Στόϊκος, Δανιηλίδης,
Βέργος, Διαμαντάκος, Γκαντζούρης.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3-2
Έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Ιατρίδη, που σημείωσε και τα τρια γκολ το Ταχ Ταμιευτήριο επικράτησε
με σκορ 3-2 του Δημου Γαλατσίου, σ ε ένα ματσάκι
που είχε τεράστιο ενδιαφέρον και κυρίως προς το τελευταίο τέταρτο, όπου οι φιλοξενούμενοι κατάφδεραν
και παρά τα τρια γκολ που δέχθηκαν να ανακάμψουν
και να μειώσουν σε 3-2. Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε γενικές γραμμές και κατάφεραν
δυο φορές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες πους με κύριο εκφραστή τον Ιατρίδη , όπως προαναφέρθηκε.
Ήταν ο παίκτης που στο 10’ άνοιξε το σκορ κάνοντας
το 1-0 για το Ταχ Ταμιευτήριο, ενώ ο ίδιος διπλασίασε
τα τέρματα της ομάδος του και τα προσωπικά του στο
40’κάνοντας το 2-0, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη το Ταχ Ταμιευτήριο επεδίωξε
να σημειώσει άλλο ένα γκολ για να κλειδώσει τη νίκη
του και το πέτυχε στο 65’ και πάλι με σκόρερ τον Ιατρίδη που ήταν και ο καλύτερος παίκτης του
γηπέδου.Μετά το γκολ αυτό όπως ήταν αναμενόμενο
ο ρυθμός και το ενδιαφέρον έπεσε από τη μεριά των
γηπεδούχων, όχι όμως και από τους φιλοξενουμένους
βρήκαν την ευκαιρία και μείωσαν σε 3-2. Αρχικά ο
Μανδηλάς στο 75’ με κεφαλιά έκανε το 3-1 και μετά
από δέκα λεπτά ο Τσούλος με σουτ διαμόρφωσε το τε-

λικό 3-2. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Μαρσώνης,
Ιατρίδης, Συνοδινός, ενώ από τους ηττημένους οι Τζάνης, Μαχαίρας και Τσούλος.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Τζάνης, Μπαντής Χρ, Κοσμάς
Στ, Κοσμάς Σπ., Κοσμάς Αρ., Μαχαίρας, Γεωργουλόπουλος Γ., Γεωργουλόπουλος Θ., Τσουλος, Σιώτας,
Λυμπέρης

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - Ο.Λ.Μ.Ε. 2-6
Την ήττα των Επιμελητηρίων εκμεταλλεύτηκε κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η ΟΛΜΕ, αφού η νίκη με τους
Εφοριακούς δεν του έδωσε μόνον τους τρεις βαθμούς
αλλά μείωσε και τη διαφορά στους -2. Έτσι η κορυφή
πήρε φωτιά με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την
άνοδο. Άξιο μνείας το γεγονός πως παρότι οι Εφοριακοί βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με πέντε γκολ διαφορά, εν τούτοις δεν το έβαλαν κάτω και από τη μεριά
τους το πάλεψαν στέλνοντας την μπάλα δυο φορές
στα αντίπαλα δίχτυα. Οι Εφοριακοί δεν παρουσιάστηκαν με καλό πρόσωπο στο πρώτο μέρος, με συνέπεια
να δεχθούν τέσσερα γκολ και ο δείκτης να εκτοξευτεί
στο 0-4. Στο 12’ ο Βουτυρέας με σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ, για να πάρει τη σκυτάλη ο Ζαρνάβαλος και με τρια γκολ και κάνοντας χατ τρικ (25’ με
πέναλτι, 30’, 38’), έκανε το 0-4. Στην επανάληψη και
στο 68΄ ο Γερογιάννης με σουτ ανέβασε το δείκτη στο
0-5. Κάπου εκεί οι φιλοξενούμενοι φρέναραν και οι
Εφοριακοί μείωσαν στο 72’ με τον Κυριακού σε 1-5 και
στο 80’ με τον Χρήστο Γκίκα σε 2-5. Το τελικό 2-6 διαμόρφωσε στο 87’ ο Δρούγκας με πλασέ. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Ζαρνάβαλος, Βουτυρέας, Τσίντζος
και από τους ηττημένους οι Μακράκης και Γκίκας Χρ.
ΕΦΟΡΙΑΚΟ: Σταθόπουλος, Γκίκας Χρ. Γκίκας Αν., Τσιούνης, Παπαχαραλάμπους, Δουμανάς, Μακράκης,
Ηλιοόπουλος, Αϊδίνης, Κυριακού, Τάτσης, (Φίλος, Τσάρας)
ΟΛΜΕ: Αποστολόπουλος, Βουτυρέας, Σπαντιδάκης,
Μπούκας, Δόγιας, Λύτρας, Χαριζόπουλος, Ζαρνάβαλος, Τσίντζος, Γαριπίδης, Γερογιάννης, (Τσιγκούλης,
Παπαιωάννου, Δρούγκας, Νικόπουλος).

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2-3
Επιστροφή στις νίκες για τους τραπεζικούς που μετά
από ένα συναρπαστικό 1ο ημίχρονο που μπηκαν τα 4
γκολ του αγώνα στο τελευταίο δεκάλεπτο κατάφεραν
να βάλουν το νικητήριο γκολ και να παρουν αυτό που
άξιζαν. Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με ψυχρολουσία
για την ομάδα ΕΝ.Α.Σ όταν στο 10’ και σε φάση που
τραυματίστηκε με θλάση ο στόπερ Μιχαλόπουλος η
ομάδα των Τελωνειακών άνοιξε το σκορ . Άμεση ήταν
η αντίδραση των τραπεζικών που μέσα σε 5´ ανέτρεψαν το σκορ με σκόρερ και των δύο τερμάτων τον
προσφάτως πατέρα Ραγκούση . Η ισοφάριση έγινε
όταν στο 13’ μετά από σέντρα του Ανδρεάδη με κεφαλιά έκανε το 1-1 και δύο λεπτά μετά έπειτα από σουτ
του Βαρδακώστα και ασθενής απόκρουση του τερματοφύλακα πλάσαρε από κοντά για να δώσει το προβάδισμα στους τραπεζικους. Θα μπορούσαν οι τραπεζικοί να σκοράρουν και άλλα τέρματα αλλά το πλασέ του
Βαρδακώστα έφυγε ελάχιστα αουτ. Σαν να μην έφθανε

αυτό μια ασυνενοησία στην άμυνα των τραπεζικών και
κακή εκτίμιση από τον τερματοφύλακα έφερε την ισοφάριση των Τελωνειακών. Το δεύτερο ημίχρονο δεν
είχε παρα πολλες ευκαιρίες μιας και η ομάδα ΕΝ.Α.Σ
πίεζε για την νίκη και η ομάδα των Τελεωνειακών προσπαθούσε να κρατήσει την ισοπαλία. Έτσι στο 55’ το
σουτ του Κουτσουπιά βρήκε το δοκάρι και το σουτ του
Γιγκλά από καλή θέση πέρασε άουτ. Το νικητήριο γκολ
για τους τραπεζικούς ήρθε στο 80’ όταν ο Γιγκλάς έπειτα απο ασιστ του Βαρδακώστα μπήκε μεσα στην περιοχή και σούταρε δυνατά διαμορφώνοντας το τελικό
2-3 . Ξεχώρισαν από τους τραπεζικους ο σκόρερ Ραγκούσης και οι Κεχαγιάς - Βαρδακώστας .
ΕΝ.Α.Σ : Λιάρος - Κεχαγιας - Μχαλόπουλος (10’ Δανεζης - 65’ Τσάμπρας) - Μανωλάκος (70’ Κότσιρας ) Χρονόπουλος (75’ Λαντζόπουλος) - Άνθης - Βαρδακώστας - Γιγκλάς - Ραγκούσης (70’ Κιούσης) - Κουτσουπιάς (60’ Παναγιωτάρας)- Ανδρεάδης

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 5-3
Πλούσιο σε φάσεις ήταν ο αγώνας ,μεταξύ των δυο
ομάδων, που το τελικό σκορ δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα, αφού θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, αφού και οι δυο ομάδες δημιούργησαν κι έχασαν ευκαιρίες. Με τη νίκη του αυτή το Υπουργείο , άλλαξε όλες τις ισορροπίες στην κορυφή και παράλληλα
μπήκε και αυτό στο παιχνίδι της ανόδου, αφού τα Επιμελητήρια δεν πήραν τίποτε στο μεταξύ τους αγώνα.
Το σκορ άνοιξε στο 3’ ο Μουζακίτης κάνοντας το 0-1. Η
απάντηση του Υπουργείου ήρθε στο 20’ με τον Πουρνάρα να ισοφαρίζει σε 1-1. Όμως και πάλι τα Επιμελητήρια πήραν το προβάδισμα στο 25’ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Παπαιωάννου όταν ο ίδιος ανατράπηκε από τον Πατήλα , κάνοντας το 1-2. Ένα σκορ
που χάρη σε κάποια λάθη της αμυντικής διάταξης των
φιλοξενουμένων έγινε γρήγορα – γρήγορα 3-2! Ο Μυταλούλης έφερε τον αγώνα στα ίσα στο 30’ κάνοντας
το 2-2 και ο Μητσιάκης στο 37’ έκανε την ολική ανατροπή κάνοντας το 3-2. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι έκαναν καλύτερη διαχείριση του αγώνα, ενώ σημειώσαν κι άλλα δυο ακόμη γκολ, εκμεταλλευόμενη το
γεγονός πως τα Επιμελητήρια ανοίχτηκαν για να ισοφαρίσουν! ‘Ετσι ο Πουρνάρας στο 60’ και ο Πιπιλίκας
στο 75’ έδωσαν τη μεγάλη νίκη στην ομάδα τους ,
στέλνοντας το δείκτη να σταματήσει στο 5-3. Οι γηπεδούχοι έχασαν επίσης σπουδαίες ευκαιρίες να διευρύνουν το σκορ με τους Μητσιάκη, Πουρνάρα και Μυταλούλη. Διακρίθιηκαν από τους νικητές οι Μητσιακης
Πουρναρας Πιπιλικας Ηλιακης Κουσουλας.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Χριστόπουλος,
Γεροκωσταντής, Καπράλος, Χάλιακας, Μπαλαδήμας,
Ματσούκας, Νίνος, Μουζακίτης, Δήμος, Παπαϊωάννου.
(Πιζάνιας, Μαυρεδάκης.)

Γ.Λ.Κ. - Ο.Α.Ε.Δ. 3-5
Ανοιχτός αγώνας μεταξύ των δυο ομάδων, που είχε σαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλά γκολ και το δείκτη να δείξει 5-3 υπερ του ΟΑΕΔ. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη
του ΟΑΕΔ, που πράγματι ήλεγχε τον αγώνα και ήδη από το πρώτο μέρος σχημάτισε τη διαφορά, ώστε στο δεύτερο με καλή διαχείριση πήρε τη μεγάλη νίκη που με έναν
αγώνα λιγότερο τον φέρνει στην 5η θέση. Το σκορ άνοιξε στο 8’ ο Γεωργατζέλης Ε, κάνοντας το 0-1, ενώ τα τέρματα διπλασίασε στο 17’ ο Ψιρίδης. Ο ΟΑΕΔ στο διάστημα αυτό ήταν ιδιαίτερα απειλητικός και κατόρθωσε να κλείσει το πρώτο μέρος με ένα τρίτο γκολ που σημείωσε ο Γεωργατζέλης Δ. Στην επανάληψη παρότι το ΓΛΚ κατάφερε να μειώσει σε 1-2 στο 53’ με τον Βελαέτη, εν τούτοις το γκολ του Μήτσουρα μετά από πέντε λεπτά, ψαλίδισε και τις τελευταίες ελπίδες για κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά και μέχρι τη λήξη σημειώθηκαν άλλα τρια γκολ! Στο 75’ ο Παπαευθυμίου μείωσε σε 2-4 και ύστερα από λίγο ο Γεωργατζέλης Δ., με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-5. Και κάπου εκεί έληξαν οι υποχρεώσεις των φιλοξενουμένων με αποτέλεσμα να βρουν την ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι και με ένα γκολ του Καζόλη στο 88’ να διαμορφώσουν το τελικό 3-5. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Γεωργατζέλη, Ψυρίδης.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Γκλάβας, Μακρής, Γεωργατζέλης Ε, Μπαρτζιώτης, Σταθόπουλος, Ψυρίδης, Μήτσουρας, Δίζος, Γεωργατζέλης Δ. Κανελόπουλος.
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