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Πάντα ένας αγώνας μεταξύ της πρωτοπόρου ΠΟΕ/ΥΕΘΑ και του Υπ Εσωτερικών, είχε, έχει και θα έχει ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον καθότι και οι δυο μονομάχοι συγκαταλέγονται μεταξύ των καλυτέρων ομάδων
του Αθλητικού Τομέα. Μεγάλη νίκη του Υπουργείου με σκορ 3-2 σε ένα πολύ καλό και ποιοτικό αγώνα

Η ισοπαλία του Ταχ Ταμ 3-3 με
τον ΕΦΚΑ και η μεγάλη νίκη που
σημείωσε ο ΟΑΕΔ, επικρατώντας 3-2 επί της Εμπορικής, του
δίνει την ευκαιρία (ΟΑΕΔ), να
μείνει μόνος στη 2η θέση της Β’
και να ελπίζει στην άνοδο!
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Ο Γιώργος Δοβρίδης του
ΟΑΕΔ, είναι απο τα πιο αγαπητά πρόσωπα του Αθλητικού
Τομέα, που εισπράττει μόνον
κολακευτικά σχόλια

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Ο.Σ.Υ.Ο. 0-4
Όπως έγραψε και ο δείκτης του τελικού σκορ
μόλις ο διαιτητής της συνάντησης σφύριξε τη
λήξη του αγώνα, μεγάλη νικήτρια της αναμέτρησης αναδείχθηκε η ΟΣΥΟ, που επικράτησε
4-0 του Υπ Γεωργίας με το τελευταίο να μην
μπορεί σε καμία περίπτωση να δείξει αυτό
που είναι και γι αυτό άλλωστε ηττήθηκε. Την
8η νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχαν οι νικητές,
που ειδικά στο δεύτερο μέρος έπαιξαν πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο και πήραν δίκαια τη
νίκη. Το σκορ άνοιξε στο 20’ ο Καπερώνης,
κάνοντας το 0-1, με το οποίο έληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη η ΟΣΥΟ μπήκε πολύ
δυνατά και από τα πρώτα λεπτά έδειξε πως
ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Έτσι στο 60’ ο
Καλαλής ζευγάρωσε τα τέρματα της ομάδος
του κάνοντας το 0-2 ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Μυστιλόγλου ανέβασε το δείκτη του
σκορ στο 0-3. Από εκεί κι έπειτα οι φιλοξενούμενοι έκαναν καλή διαχείριση του ματς με
αποτέλεσμα όχι μόνον να διατηρήσουν το
σκορ, αλλά και στο 85’ να το αυξήσουμε με
τον Δήμο κάνοντας το 0-4, που ήταν και το τελικό.
ΟΣΥΟ: Πιας, Καναβάκης, Σακκάς, Καρίτζης,
Λυμπέρης, Καπερώνης, Καιδατζής, Δήμος,
Καλαλής Τσακνάκης, Μυστιλόγλου

Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. - Δ.Ο.Ε. 0-4

Κι όμως τα πράγματα παραλίγο να μην εξελίσσονταν τόσο εύκολα, αν στο πρώτο μέρος ο
Ρεσίτης, δεν κατέβαζε ρολά κι αν σε δυο –
τρεις περιπτώσεις δεν έκανε τις αποκρούσεις
του αγώνα, σώζοντας στην κυριολεξία την
εστία αλλά και την ομάδα του από βέβαιες παραβιάσεις. Εντυπωσιακή από τη μεριά της η
ΠΟΕΔΗΝ του πρώτου μέρους, λίγο έλλειψε να
φέρει τα πάνω – κάτω και από αουτσάιντερ να
γίνει το πρώτο… βιολί! Άλλωστε αυτό έδειξε
και το σκορ του πρώτου μέρους που έληξε
ισόπαλο 0-0, αν και η ΔΟΕ είχε δοκάρι στο 10’
με τον Παπαθανασίου. Στο δεύτερο μέρος με
τις αλλαγές που έγιναν από τη μεριά των φιλοξενουμένων άλλαξε παντελώς η εικόνα και η
μηχανή τους πήρε μπρος. Στο 50’ ύστερα
από έναν ωραίο συνδυασμό και από κάθετη
μπαλιά του Εμμανουήλ ο Λάζος άνοιξε το
σκορ κάνοντας το 0-1. Μετά από πέντε λεπτά
ο Εμμανουήλ με σουτ έξω από την περιοχή διπλασίασε τα τέρματα, για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 0-3 ο Σερέτης στο 65’ ύστερα από γύρισμα του Γουναρίδη. Το τελικό 0-4
διαμόρφωσε στο 68’ ο Κουτσούκος. Ο τελευταίος μαζί με τους Εμμανουήλ, Γιαννόπουλο,
Ρεσίτης, Πανάγο, ήταν οι διακριθέντες από
τους νικητές.
ΔΟΕ: Ρεσίτη,, Παπαδημητρίου, Παναγος,
Αγιανίδης, Λάζος, Χριστοδουλόπουλος, Χαιδεμένος, Εμμανουήλ, Πααθανασίου, Γιώτης, Σερέτης, (Κουτσούκος, Γουναρίδης, Γιαννόπουλος, Βούκαλης)

Ο.ΣΥ.Π.Α. - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 3-0
Μετά από ένα αρκετά καλό παιχνίδι η ΟΣΥΠΑ
επικράτησε δίκαια και σχετικά εύκολα της Πυροσβεστικής. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αναγνωριστικό αλλά από εκεί και ύστερα οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία του
αγώνα και στο 15΄έχασαν την πρώτη ευκαιρία
όταν ο Βλασάκης έκανε σέντρα από αριστερά
και ο Βασιλείου σε κενή εστία δεν πρόλαβε να
κάνει προβολή για να τη στείλει στα δίχτυα.
Στο 20΄ο Βασιλείου από δεξιά βγάζει με πάσα
τον Καλλώνη μόνο του με τον τερματοφύλακα
αλλά αυτός τελικά σουτάρει πάνω του . Στο
30΄ο Γκάτσης με ωραία προσπάθεια περνά 2
αντιπάλους έξω από την περιοχή και σουτάρει
ανοίγοντας το σκόρ. Στο 33΄οι γηπεδούχοι είχαν τη μοναδική τους ευκαιρία, στο πρώτο
ημίχρονο, όταν μετά από σέντρα από δεξιά
έξω από τη μεγάλη περιοχή και ύστερα από
λανθασμένη απόκρουση των αμυντικών της
ΟΣΥΠΑ η μπάλα πήρε κατεύθυνση προς τα
δίχτυα αλλά τη τελευταία στιγμή την απομάκρυνε ο Κυριακόπουλος. Στο 36΄χάθηκε νέα
κλασική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους
όταν μετά από πάσα του Αμουτζιά ο Γκάτσης
βρέθηκε μόνος του με τον τερματοφύλακα
αλλά πλάσαρε άουτ. Ότι δεν μπόρεσε ο Γκάτσης το κατάφερε στο 40΄ο Καλλώνης ο οποίος μετά από μπαλιά του Μαγειρίκα ξέφυγε
από τους αμυνόμενους και πλάσαρε τον εξελθόντα τερματοφύλακα κάνοντας το 0-2. Στο Β΄
ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ προσπάθησε να διαχειριστεί το παιχνίδι δίνοντας χώρο στους γηπεδούχους και αξιοποιώντας τη ταχύτητα του
Καλλώνη έβγαινε με αξιώσεις στην επίθεση.
Στο 55΄η Πυροσβεστική έχασε μια ευκαιρία
όταν η μπάλα μετά από σέντρα χτύπησε στη
πλάτη του Μαγειρίκα και από εκεί στο κεφάλι
επιτιθέμενου με αποτέλεσμα να περάσει δίπλα από το δοκάρι του ανήμπορου να αντιδράσει Αγγελάκου. Στο 60΄ ΚΑΙ 63΄η ΟΣΥΠΑ
είχε 2 σούτ από τη μεγάλη περιοχή του Μαγειρίκα και του Βασιλείου αντίστοιχα που απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Στο 67΄μετά από
ωραία προσπάθεια του Καλλώνη, ο οποίος
πέρασε 2 αντιπάλους του μπήκε στη μεγάλη
περιοχή και ανετράπη, η ΟΣΥΠΑ κέρδισε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκόλ ο Γκάτσης κάνοντας το 0-3. Στο 72΄οι γηπεδούχοι έχασαν μια
ευκαιρία όταν σε σουτ από τη μεγάλη περιοχή
η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Η τελευταία
ευκαιρία του αγώνα ήταν και αυτή για την
ΟΣΥΠΑ όταν στο 80΄ ο Λουβερδής βρέθηκε
μόνος μέσα στη περιοχή από δεξιά σούταρε
απέκρουσε με το πόδι ο τερματοφύλακας η
μπάλα κτύπησε στο κάθετο δοκάρι γύρισε
στον Καλλώνη ο οποίος σημάδεψε πάλι τον
τερματοφύλακα και έτσι παρέμεινε το 0-3 που
ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Από την ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Κοτσοβος- Καλλωνης και Γκατσης.
ΟΣΥΠΑ.(Δραγώτης) Aγγελακος- MουσουνταςKοντογεωργης- Kυριακοπουλος- Mαγειρικας-

Bλασακης (Kουτρουμπης)- Aμουτζιας
(Nιωτης)- Kοτσοβος- Γκατσης- Βασιλειου
(Λουβερδης)- Καλλωνης.

Αποχωρεί ο Βλασάκης
Στο ημίχρονο του αγώνα ο Βλασάκης χαιρέτησε τους συμπαίκτες του και αναχώρησε προκειμένου να μεταβεί για μόνιμη εγκατάσταση
στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης. Σύσσωμη η ομάδα
τον ευχαρίστησε για την παρουσία του και την
προσφορά του και του ευχήθηκε Καλή Εγκατάσταση και Καλή Συνέχεια.

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 3-2
Συγκλονιστικό παιχνίδι μεταξύ δυο ομάδων,
που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με φόντο
πάντα τη νίκη και όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο μόνον μια ομάδα στο τέλος φεύγει νικήτρια και αυτή ήταν το Υπ Εσωτερικών που
επιβλήθηκε 3-2 του ΥΕΘΑ. Το τελευταίο γνωρίζει την πρώτη ήττα για την φετινή χρονιά.
Όμορφο ματς με πολλές φάσεις, κυρίως για
τους φιλοξενουμένους οι οποίοι στάθηκαν σε
τουλάχιστον τέσσερις φάσεις άτυχοι, κυριότερες όλων το τετ α τετ του Κουκόπουλου στο
46´και το φοβερό σουτ του Καραβασιλειάδη
στο οριζόντιο δοκάρι, στο 74´. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8´ με τον Καραγιάννη
ύστερα από ωραίο συνδυασμό των Γεωργόπουλου και Πλατή. και ο Αγγελίδης με προσωπική ενέργεια ισοφάρισε για το ΥΕΘΑ μόλις
στο 11´ σε 1-1. Το Εσωτερικών με δύο γκολ
στο 21´ του Καστάνη με πλασέ και το 37´ του
Κίτση με προβολή, πήρε γερό προβάδισμα για
το ημίχρονο. Τόσο στην κεφαλιά του Αγγελίδη
στο 25´, όσο και στο κοντινό πλασέ του Καστανιώτη στο 41´, οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πάνε με καλύτερο για αυτούς αποτέλεσμα στα αποδυτήρια, μα στάθηκαν άτυχοι. Στο
β´ μέρος το ΥΕΘΑ μπήκε πιο αποφασισμένο,
πήρε την κατοχή, έκανε φάσεις και μείωσε σε
2-3 με εύστοχο χτύπημα πέναλτυ του Κουκόπουλου στο 52´. Πολύ κοντά στην ισοφάριση
έφτασε όπως προείπαμε με το δοκάρι του Καραβασιλειάδη στο 74´. Αρκετοί παίκτες των γηπεδούχων δεν βρέθηκαν σε καλή ημέρα, ξεχώρισαν ωστόσο οι Καστανιώτης, Σακκάς,
ενώ από το Υπουργείο οι Βαρυθυμιάδης, Κίτσης.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μπάρτζος, Νακόπουλος,
Δημητρόπουλος, Βαρυθυμιάδης, Κωτσιόπουλος, Καστάνης, Μπουζινέκης, Καραγιάννης,
Παγκράτης, Κίτσης, Γεωργόπουλος, (Μαυρέλης, Μίχας Δ., Κορμέτζας).
ΠΟΕ.ΥΕΘΑ:: Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας,
Μουζής, Καστανιώτης, Παρούσης, Μυκωνιάτης (51´ Χαρακάκος), Καραβασιλειάδης, Αγγελίδης (70´ Χρυσοβέργης), Σαχινίδης (46´ Σακκάς), Κουκόπουλος.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 5-2

Πολύ εύκολα πέρασε και από το εμπόδιο της ΠΟΕ/Δ0Υ ο Δήμος Αθηναίων, αφού με το φουλάρισμα της επιθετικής της μηχανής και η ευστοχία
των επιθετικών της, αποδείχθηκαν ο καλύτερος σύμβουλος στην περίπτωση αυτή που η νίκη ήταν μονόδρομος για τους γηπεδούχους που δεν
θέλουν να χάσουν τουλάχιστον τη δεύτερη προνομιούχο θέση . Οι νικητές μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν
τους αντιπάλους τους και στο πρώτο 20λεπτο να σημειώσουν τέσσερα γκολ(!) και ουσιαστικά να υπογράψουν για τη νίκη τους! Η ΠΟΕ/Δ0Υ
που δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι, έκανε αισθητή την παρουσία της στο δεύτερο μέρος, όπου και κατάφερε να μειώσει σε 4-2, με δυο γκολ που
σημείωσαν οι Βέρρος και Ζωχιός στο 50’ και 55’. Σε μεγάλη μέρα ο Ροντρίγκεζ που σημείωσε τρια γκολ, ενώ σκόραραν και οι Παπαμιχαλόπουλος, Τζαγκαράκης Δ.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπανος, Καμιδης, Ζωχιος, Ζαρωτιαδης, Γκογκας, Κοκοροσκος, Κατσαντωνης, Βλαχος, Κρητικος, Βερρος, Ταπραντζης, (Γακοπουλος, Φλεσσας, Ναυροζογλου, Ξυπολιας, Φτουλης)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Αν κάποιος ακούσει μια βροντερή φωνή να δίνει οδηγίες ή να ενθαρρύνει την ομάδα του και τους
παίκτες που την αποτελούν, τότε
να ξέρει πως αυτός είναι ο Γιώργος Δοβρίδης και η ομάδα του είναι ο ΟΑΕΔ. Κολλημένος με τη
μπάλα, την ομάδα του και τους
παίκτες – συμπαίκτες, διότι ενίοτε
και όταν οι συνθήκες το επιβάλλον τότε ο Γιώργαρος δεν διστάζει
να φορέσει σορτσάκι και φανέλα
και να πηδήξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δώσει τη δική
του μάχη. Ενώ ακόμη και σήμερα
που τα χρόνια έχουν περάσει και
οι δυνάμεις οι σωματικές τον
έχουν εγκαταλείψει. Όμως ο ίδιος
έχει τόσες πολλές ψυχικές, που
τις ενώνει και κατά ένα μαγικό
τρόπο τις αντικαθιστά και μεταβάλλεται αυτόματα σε ένα δεινό
μαχητή, που το μόνο που κοιτάζει
είναι πως θα κερδίσει η ομάδα
του.
Έτσι είναι;
-Όχι ακριβώς. Εκείνο που μας ενδιαφέρει πρωτίστως, ειδικά στον
ΟΑΕΔ είναι κάθε Σάββατο να
μπορούμε όλοι να δίνουμε κανονικά το παρών στις … «υποχρεώσεις» της ομάδος μας. Κι εδώ θα
μπορούσα να πω, πως είναι η μεγάλη διαφορά και αυτό που μας
κάνει και ξεχωρίζουμε από τις
υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης. Πως όλοι όσοι σήμερα βρισκόμαστε κοντά στην ομάδα του
ΟΑΕΔ, έχουμε κατορθώσει να δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο
«οικογενειακό» κλίμα, όπου ο
ένας ψάχνει τον άλλον, όχι για να
παίξουμε μόνον ποδόσφαιρο,
αλλά κυρίως για να δουμε ο ένας
τον άλλο και να δυναμώσουμε
ακόμη περισσότερο τις σχέσεις
μας!
-Πιστεύεις πως το ποδόσφαιρο
της ΑΔΕΔΥ, είναι ακριβώς αυτό
που λες;
- Κατά ένα τρόπο ναι. Και αν δεν
μπορούν κάποιοι να το δουν, τότε
ακριβώς χάνουν την ουσία, χάνουν ότι πιο πολύτιμο θα μπορούσαν να αποκτήσουν σε έναν
χώρο, οπου πρωταγωνιστές είναι
τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας. Αντιπαθώ
όλους όσοι, μεταβάλουν το χώρο
αυτό, σε χώρο προσωπικής τους

Ο Γιώργος Δοβρίδης
προβολής, δημιουργώντας ένα
κενό με πολλές παρενέργειες.
Εμείς στον ΟΑΕΔ, προσπαθούμε
με κάθε τρόπο να αποφύγουμε
αυτές τις… «μετωπικές» συγκρούσεις και να δούμε την καλή
όψη του νομίσματος. Διότι πιστεύω πως υπάρχει. Και αφού
υπάρχει γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε.
- Αγωνιστικά πως βλέπεις την
ομάδα σου;
- Κάνουμε μια υπέροχη πορεία, η
οποία θα πρέπει να τονίσω πως
δεν ήταν αυτοσκοπός μας, αλλά
και ούτε στόχος του καλοκαιριού,
που σχεδιάζαμε την ομάδα. Απλά
ξεκινήσαμε να κάνουμε μια καλή
πορεία στο πρωτάθλημα και
όπου μας βγει. Όμως είναι αλήθεια πως όλα πήγαν καλά, η ομάδα έδειξε το καλό της πρόσωπο,
πήρε αρκετούς πόντους και σήμερα βρίσκεται στη 2η θέση του
βαθμολογικού πίνακα, διεκδικώντας την άνοδό της. Πιστεύω πως
αν πιέσουμε λίγο την κατάσταση
και βαδίσουμε στον ίδιο ρυθμό,
τότε θα έχουμε πολλές πιθανότητες. Προς το παρών μας αρέσει
που το διασκεδάζουμε και μέσα
από αυτή τη διασκέδαση έρχονται
και οι νίκες.
Απο τα πρόσωπα που έχουν
προσφέρει πολλά στο Αθλητικό
Τομέα, με ουσιαστικές παρεμβάσεις όταν αυτές ήταν αναγκαίες
και κυρίως με άποψη ο Δοβρίδης
συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων
που έχουν εισπράξει μέχρι μόνον
κολακευτικά σχόλια.
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Ε.Φ.Κ.Α. - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3-3
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των
δυο μονομάχων, που έδειξαν στον αγώνα
αυτή καλή αγωνιστική συμπεριφορά, ενώ θα
μπορούσε κανείς να πει, πως το αποτέλεσμα
ήταν δίκαιο. Πάντως μετά τη ισοπαλία αυτή το
Ταχ Ταμ χάνει το πλεονέκτημα του ενός πόντου που είχε διαφορά με τον ΟΑΕΔ, που
πλέον βρίσκεται μόνο δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα. Με πολλές ανατροπές το ματσάκι
και με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται μέχρι το
τελευταίο 5λεπτο όπου το Ταχ Ταμ, παρότι
προηγείτο 3-2, δεν κατάφερε να το διατηρήσει
με τον ΕΦΚΑ να ισοφαρίζει ακριβώς στο 85’
σε 3-3! Το σκορ άνοιξε ο ΕΦΚΑ με τον Δημήτρη Οικονόμου, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τα δυο γκολ που σημειώσε, για
να φέρει το ματσάκι στα ίσα ο Γιώτης από
πάσα του Γιακαλη. Ο ΕΦΚΑ πήρε και πάλι κεφάλι με γκολ του Χρισταρά κάνοντας το 2-1,
όμως την υπόθεση γκολ, πήρε στα χέρια του ο
συνήθης ύποπτος του Ταχ Ταμ Γιώτης που
δυοπροσωπικά του γκολ στο 55’ αρχικά έκανε
το 2-2 και σστο 70’ με απ’ ευθείας φάουλ το 23. ΄Όμως ο ΕΦΚΑ που δεν ήθελε να ηττηθεί,
πίεσε στο επόμενο διάστημα και κατάφερε
στο 85’ με τον Δημήτρη Οικονόμου να κάνει το
3-3, που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από
τους γηπεδούχους οι Οικονόμου Δ., Παρλιάρος, Σταυρακάκης, ενώ από το Ταχ Ταμ οι
Γιώτης, Γιακαλής, Μπλάνας.
ΕΦΚΑ: Κατσάνης, Παρλιάρος, Σταυρακάκης,
Φράγκος, Σαββίδης, Μπούζης, Τσουβαλτζίδης, Ευθυμίου, Χρησταράς, Οικονόμου, Μαρτίνης, (Κωτσοβός, Βλαχογιάννης, Κελαϊδίτης,
Λύκος, Ακτύπης)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5-3
Συνεχίζουν ακάθεκτα τη μεγάλη τους φετινή
συγκλονιστική πορεία τα Επιμελητήρια, που
ύστερα και από την απώλεια πόντων από το
Ταχ Ταμ, έχει ξεφύγει με επτά πόντους και
φαντάζει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την
άνοδο. Τα πέντε γκολ είναι μια ακόμη απόδειξη πως ούτε ο Δήμος Γαλατσίου, κατάφερε
να σταθεί εμπόδιο μπρος στην κατακτητική
του πορεία, αν και ήταν αλήθεια πως οι φιλοξενούμενοι το προσπάθησαν. Δυο γκολ για λογαριασμό των ηττημένων σημείωσε ο Άρης
Κοσμάς κι ένα ο Γεωργουλόπουλος. Διακρίθηκαν από τους ηττημένους εκτός των σκόρερ
και ο Παπαδόπουλος.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντής, Κοσμάς Σ.,
Τζανής, Σιώτας, Γεωργουλόπουλος Θ., Γεωργουλόπουλος Γ., Μανδηλαράς, Μαχαίρας, Παπαδόπουλος, Κοσμάς Α., Τσούλος
(Γεωργουλόπουλος Ι).

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο.Α.Ε.Δ. 2-3
Τη νίκη που ήθελε ο ΟΑΕΔ, την πήρε μεν,
αλλά πολύ δύσκολα δε, αφού η αντίσταση της
Εμπορικής ήταν δεδομένη. Κι αυτό είναι ένα
ακόμη δείγμα της αφοσίωσης όλων των παικτών της, όσον αφορά τους στόχους της ομάδος που είναι ακόμη και η άνοδος αν αυτή
προκύψει. Πάντως η ΟΛΜΕ παρά τα όποια
σκαμπανεβάσματα έχει φέτος στην απόδοσή
της, δείχνει να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι της
ανόδου και να το επιζητά, παρόλου που και οι
άλλοι δυο μνηστήρες το Ταχ Ταμ και το Υπ
Παιδείας βρίσκονται τρεις πόντους πίσω. Το
κλειδί της μεγάλης νίκης, μέσω ανατροπής
των φιλοξενουμένων την έδωσαν οι Γιοχάλας
και Γεωργατζέλης στο δεύτερο μέρος! Ο
Ανθής στο 20’ άνοιξε το σκορ για την Εμπορική κάνοντας το 1-0, για να ισοφαρίσει στο
30’ ο Γιοχάλας με απ’ ευθείας χτύπημα φάουλ
και λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο ο Κεχαγιάς
έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην Εμπορική κάνοντας το 2-1. Στην επανάληψη όπως
προαναφέρθηκε ο ΟΑΕΔ τα έδωσε όλα και με
δυο γκολ που σημείωσε πήρε τη νίκη. Στο 50’
με ένα δεύτερο προσωπικό τέρμα ο Γιοχάλας
με ωραίο μονοκόμματο σουτ έξω από τη περιοχή έκανε το 2-2 και στο 65’ ο Βαγγέλης Γεωργατζέλης με ψηλό πλασέ διαμόρφωσε το
τελικό 2-3. Δοκάρι είχε ο Ανδρεάδης στο 70’.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Γκλάβας, Σιάσος,
Μακρής, Γεωργατζέλης Ε. Μπαρτζιώτης, Σταθόπουλος, Γιοχάλας, Ψυρίδης, Ντράχας, Γεωργατζέλης Δ., Μπούρος, Δίζος. Διακρίθηκαν
οι Γεωργατζέλης Ε., Ντράχας, Σιάσος, Γιοχάλας και Ψυρίδης.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 2-1
Σε δυο καθοριστικά σημεία του αγώνα χτύπησαν οι Τελωνειακοί με συνέπεια να πάρουν τη
νίκη με 2-1 επί των Εφοριακών. Μια νίκη που
είναι η 7η συνολικά στο πρωτάθλημα και η
οποία τους φέρνει στην 8η θέση, σαφώς και
ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Σε μεγάλη
μέρα και πρωταγωνιστής για την ομάδα των
Τελωνειακών ο Σφυρης που σημείωσε και τα
δυο γκολ με ασίστ και στις δυο περιπτώσεις

του Χασιώτη. Οι Εφοριακοί θα μπορούσαν να
πάρουν την ισοπαλία διότι εκτός της φάσεως
στο 40’ όπου ο Φίλος έφερε το ματσάκι στα
ίσα κάνοντας το 1-1, είχε και δοκάρι με τον Αγγελόπουλο, αλλά και κάποιες ευκαιρίες. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Σφύρης και
Χασιώτης και από τους ΅Εφοριακούς οι Αγγελόπουλος και Γκίκας Χρ.

Ο.Λ.Μ.Ε. - Ο.Δ.Υ.Ε. 5-3
Είχαν όρεξη και οι δυο μονομάχοι, που είναι
αλήθεια πως έκαναν επίδειξη δύναμης και επιθετικής ισχύος με τις μηχανές στο φουλ, και λιγότερο έδωσαν προσοχής τις άμυνές τους, με
συνέπεια να σημειωθούν οκτώ συνολικά γκολ!
Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Πάτσέας για να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 31’ ο Ζαρνάβαλος και μετά
από τέσσερα λεπτά ο Γερογιάννης να δώσει
το προβάδισμα στην ομάδα του. Η ΟΔΥΕ δεν
το έβαλε κάτω και πέντε λεπτά πριν τη λήξη
του αγώνα με σουτ του Τσιρούνη έξω από την
περιοχή ισοφάρισε σε 1-1, που ήταν και το
σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο Βικάτος με ατομική ενέργεια και πλασέ στο 52’
έδωσε αυτή τη φορά το προβάδισμα στην
ΟΔΥΕ, με την τελευταία να χάνει πέναλτι στο
60’ με τον Τσιγκούλη άουτ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες της ΟΛΜΕ και ισοφάρισαν
σε 3-3 με τον Ζαρνάβαλο. Μετά το γκολ αυτό
και με δεδομένο πως οι δυνάμεις των φιλοξενουμένων μειώθηκαν το εκμεταλλεύτηκε η
ΟΛΜΕ και με άλλα δυο τέρματα που σημείωσαν με τους Λύτρα στο 75’ και Ζαρνάβαλο με
κεφαλιά στο 86’ πήραν τη νίκη και τους τρεις
βαθμούς. Δυο δοκάρια είχε η ΟΔΥΕ με τον
Παπαναγιώτου. Διακρίθηκαν από τους νικητές
οι Δρούγκας, Ζαρνάβαλος, Λύτρας και από
την ΟΔΥΕ οι Τσιρούνης, Βούζας, Παπαναγιώτου.
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Βουτηρέας, Γκαβογιαννάκης, Μπούκας, Γαριπίδης, Λιάσκος,
Τσιγκούλης, Δρούγκας, Γερογιάννης, Σπαντιδάκης, Ζαρνάβαλος, (Χαριζόπουλος, Αποστολόπουλος, Λύτρας, Νικόπουλος).
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βέργος, Βούζας, Παπαμιχαήλ, Τσιρούνης, Πατσέας, Στόικος, Παιδούλιας, Διαμαντάκος, Δανιηλίδης,
Παπαναγιώτου, (Ασθενίδης, Κουλέλης, Καντζούρης, Πάσχος, Τσετσώνης, Βικάτος, Τσόλκας).

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 4-1

Μετά από τη νίκη της αυτή η Βουλή μείωσε στους τέσσερις πόντους την απόστασή της από το ΥΠΠΟ, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό πως παρότι φέτος δεν έχει κάτι το ξεχωριστό να παρουσιάσει εκτός από τις πολλές απουσίες της σε κάθε αγώνα, πως θα… πεθάνει τελευταία. Καλή
εμφάνιση και νίκη με σκορ 4-1 ήταν το αποτέλεσμα της καλής αγωνιστικής εικόνας των γηπεδούχων. Οι φιλοξενούμενοι που ΚΑΙ αυτού από τη
μεριά τους μετρούν πολλές απουσίες, θα μπορούσαν εκτός από το γκολ της τιμής να είχαν σημειώσει τουλάχιστον περισσότερα, με κλασσικότατη εκείνη του 67’ που ο Γκαβέρας σουτάρει έξω από την περιοχή αλλά η μπάλα βρίσκει στο οριζίντιο δοκάρι. Το 1-0 για τη Βουλή κάνει ο
Εμιρζά να προλαβαίνει την έξοδο του τερματοφύλακα, απο ασιστ του Ζούγκα και με το μυτάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, που είναι και το
σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο ίδιος παίκτης διπλασιάζει τα τέρματα κάνοντας το 2-0 ύστερα από πάσα του Ξαφάκη. Η Βουλή που
πιέζει βρίσκει τον τρόπο να κάνει το 3-0 με τον Ζούγκα μετά από πάσα του Εμιρζά. Το ΥΠΠΟ μειώνει σε 3-1 με τον Τριανταφύλλου, για να ακολουθήσει το 4-1 με τον Χαραλαμπίδη μετά από πολύ ωραία πάσα του Ζούγκα όπου έβγαλε τον συμπαίχτη του τετ α τετ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.
ΒΟΥΛΗ: Γουργιώτης -Γροντής- Κουρούτης- Τσούμας- Τσαμαδής- Ματσούκας- Καρανάσος (Αρβανίτης)- Ξαφάκης- Ζούγκας Εμιρζάς- Χαραλαμπίδης
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης Φωτάκης Ζυγούρης Μαντάς Καραμαλικης Τριανταφύλλου, Μπαντουδακης Οικονόμου Κατσαβριάς Γκαβερας Μπαντουδακης Ζερίνος
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