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Η ομάδα της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ δικαιωματικά πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου στη μεγάλη κατηγορία του
Αθλητικού Τομέα, διότι έκανε μια καταπληκτική πορεία, διαθέτοντας το καλύτερο αγωνιστικό σύνολο

Η αγωνιστική σταθερότητα και κυρίως το πάθος που έδειξαν όλοι όσοι φόρεσαν τη φανέλα των Επιμελητη-
ρίων, ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν την ομάδα στην Α’ Κατηγορία 
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2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - Δ.Ο.Ε. 4-1 
Χωρίς να πιάσουν τα μέγιστα την απόδοσής
τους οι παίκτες του ΥΕΘΑ πήραν την “πολυ-
πόθητη” νίκη  τίπλου επί της ΔΟΕ που αγωνί-
στηκε με πολλές ελλείψεις με σκορ 4-1 και κα-
τέκτησαν το φετινό πρωτάθλημα. Οι γηπεδού-
χοι μπήκαν “νευρικά” στο ματς, ωστόσο κατά-
φεραν να προηγηθούν με εύστοχο χτύπημα
πέναλτυ του Κουκόπουλου στο 16´, μετά από
ανατροπή στον Καραβασιλειάδη στο οποίο οι
φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν. Η ΔΟΕ σε
αντεπίθεση ισοφάρισε με σουτ εκτός περιοχής
στο 29´ του Βούκαλη από πάσα του Κουτσού-
κη. Στο β´ μέρος οι πρωταθλητές ξεκίνησαν
πιο αποφασισμένοι και πεισμωμένοι, ενώ αν-
τίθετα οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν
τρεις αλλαγές που μείωσαν το αγωνιστικό
σθένος. Δεύτερο εύστοχο χτύπημα πέναλτυ
για τον Κουκόπουλο στο 53´ σε χέρι εντός πε-
ριοχής. Το 3-1 στο 61´με κεφαλιά του Παρού-
ση μετά από κόρνερ του Καραβασιλειάδη, ενώ
το τελικό 4-1 ήταν και το πιο εντυπωσιακό
όλων. Μετά από έξοχο συνδιασμό με τη “μία”,
ο Χαρακάκος στο 68’ με πλασέ, έστειλε τη
μπάλα στη δεξιά γωνία του γκολκίπερ της
ΔΟΕ. Το ΥΕΘΑ είχε και άλλες καλές στιγμές να
μεγαλώσει και άλλο την διαφορά, κυριότερες
όλων το άστοχο πλασέ του Παρούση σε τετ α
τετ στο 87´.  Διακρίθηκαν ιδιαίτερα για τους νι-
κητές οι Σακκάς, Χαρακάκος, Καστανιώτης,
Καραβασιλειάδης, ενώ  από τους ηττημένους
οι Ρεσίτης και Βούκαλης.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας,
Καστανιώτης, Σακκάς, Παρούσης (88´ Σωσώ-
νης), Μουζής, Καραβασιλειάδης, Αγγελίδης
(25’ Χαρακάκος), Μυκωνιάτης (75´ Κομπορό-
ζος), Κουκόπουλος (81´ Ζαμπάρας).
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Εμμανουηλ, Πανάγος, Λάζος,
Αιγαννιδης, Χαιδεμένος, Χριστοδουλόπουλος,
Βούκαλης, Κουτσούκος, Ελευθερίου, Σερέτης,
(Κουκοράβας, Τσιτλακίδης, Κούσης, Παπαθα-
νασίου, Παπαδημητρίου).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -
Ο.Σ.Υ.Ο. 4-2 
Παρότι σε όλο το διάστημα αγωνίστηκε με
δέκα παίκτες η ΟΣΥΟ, εν τούτοις όχι μόνον
κατάφερε να διατηρήσει μια καλή εικόνα, βγά-
ζοντας θετική ενέργεια, αλλά ήταν και η ομάδα
που προηγήθηκε στο σκορ  στο 32’ με τον
Δήμο, που έκανε το 0-1. Όμως η Πυροσβεστι-
κή με  δυο γκολ του Κανέλλου, κατάφερε πρω-
τίστως να ισοφαρίσει σε 1-1 και εν συνεχεία
πολύ γρηγορα να πάρει το προβάδισμα. Αυτό
το δεύτερο γκολ, μάλλον ήταν εκείνο που επέ-
δρασε θετικά στη ψυχολογία των γηπεδούχων
που ανέβασαν στροφές και πίεσαν με αποτέ-
λεσμα να σημειώσουν μέχρι το 75’ άλλα δυο
γκολ με τον Ευσταθίου να ανεβάζει το δείκτη

στο 3-1 και τον Παινέση στο 4-1. Η ΟΣΥΟ που
παρά τις αντίξοες αγωνιστικές συγκυρίες δεν
το έβαλε κάτω και στο 76’ με δεύτερο προσω-
πικό γκολ του αρχηγού της Γιάννη Δήμου έκα-
νε το 4-2, που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Κανέλλος, Κιέζος  και από
τους ηττημένους οι  Δήμος, Παπαχριστόπου-
λος  και Καρίτζης.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Αγόρος, Τσακνιάς, Ευσταθί-
ου, Βλαχοκυράκος, Μανώλογλου, Φραγκού-
λης, Πλιατσικούρης, Καρβούνης, Κανέλλος,
Κιέζος, Παινέσης (Κύρκης).
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Δήμος, Πιας, Καραγιάννης,
Παπαχριστόπουλος, Ροδίτης, Καρίτζης, Σακ-
κάς, Τσκανάκης, Καπερώνης.

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - 
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 5-3 
Παρά το γεγονός ότι και οι δυο ομάδες αντιμε-
τώπισαν προβλήματα και παρατάχθηκαν ελλι-
πείς, το ματς ήταν χορταστικό σε δράση και
θέαμα και η ΠΟΕ/ΔΟΥ πήρε τελικά τη νίκη
απέναντι στη Βουλή με 5-3. Η μεν ΠΟΕ/ΔΟΥ
παρέταξε την εντεκάδα της με δυο τραυματίες,
τους Γακόπουλο και Κοκορόσκο, ενώ από την
άλλη η Βουλή είχε μεγαλύτερο πρόβλημα κα-
θώς δεν κατάφερε καν να συμπληρώσει εντε-
κάδα και αγωνίστηκε με δέκα παίκτες σε ακό-
μα ένα παιχνίδι. Όπως ήταν λογικό, οι γηπε-
δούχοι ξεκίνησαν πιο δυναμικά στο ματς και
βρήκαν τους διαδρόμους προς την αντίπαλη
εστία, αλλά η Βουλή αποδείχθηκε σκληροτρά-
χηλος αντίπαλος, προβάλλοντας σθεναρή αν-
τίσταση. Στο 24' και έπειτα από ωραίο συν-
δυασμό ο Ταπραντζης βγήκε απέναντι από
τον αντίπαλο τερματοφύλακα και αστόχησε,
αλλά στο αμέσως επόμενο λεπτό, σε μια
φάση καρμπόν, ο ίδιος παίκτης πήρε το αίμα
του πίσω και άνοιξε το σκορ. Στο 30ο λεπτό ο
Γκόγκας πέρασε την κάθετη πάσα στον Τα-
πραντζη και αυτός έκανε το 2-0, διπλασιάζον-
τας τα προσωπικά του τέρματα. Παρότι πίσω
στο σκορ με δυο τέρματα και με παίκτη λιγότε-
ρο, η Βουλή, που δεν το έβαλε στιγμή κάτω,
έβγαλε αντίδραση και ο Αρβανίτης, έπειτα από
πάσα του Χαραλαμπίδη, με πολύ ωραίο σουτ
από τα πλάγια μείωσε σε 2-1. Η Βουλή εκμε-
ταλλεύτηκε το μομέντουμ και σχεδόν άγγιξε
την ισοφάριση, όταν ο Χαραλαμπίδης έβγαλε
τον Ζούγκα τετ α τετ με τον αντίπαλο τερματο-
φύλακα, αλλά αυτός τελικά σημάδεψε πάνω
του. Η αντίδραση της Βουλής θορύβησε την
ΠΟΕ/ΔΥΟ, και λίγο πριν την λήξη του ημιχρό-
νου ο Γκόγκας με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ
έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι
και έκανε το 3-1, δίνοντας ξανά αέρα δυο τερ-
μάτων στην ομάδα του, ενώ αυτό ήταν και το
σκορ με το οποίο οι δυο ομάδες πήγαν στα
αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Στην επανάλη-

ψη η ΠΟΕ/ΔΥΟ βγήκε με σκοπό να τελειώσει
το ματς, και το πίστεψε όντως όταν ο Κρητικός
στο 55' έκανε το 4-1. Οι γηπεδούχοι, πι-
στεύοντας ότι το υπόλοιπο της αναμέτρησης
αποτελούσε τυπική διαδικασία, χαλάρωσαν
αρκετά, κάνοντας απλά συντήρηση δυνάμεων.
Η …εφτάψυχη Βουλή ωστόσο δεν είχε πει την
τελευταία της λέξη, και του διέψευσε πανηγυ-
ρικά. Στο 70' ο Ματσούκας με τρομερή εκτέλε-
ση φάουλ κάρφωσε τη μπάλα με δύναμη στο
αριστερό "Γ" της εστίας των γηπεδούχων για
το 4-2, ενώ στο 75' ο Ζούγκας με σουτ και
μετά από ασίστ του Αρβανίτη μείωσε σε 4-3,
βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι. Σε
εκείνο το σημείο η ΠΟΕ/ΔΟΥ, βλέποντας τον
αντίπαλό της να απειλεί τη διαφαινόμενη νίκη
της, αποφάσισε να σοβαρευτεί και στο 80' ο
Βερρος με σουτ έξω από την περιοχή έγραψε
το 5-3, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στις όποιες
ελπίδες είχε η αξιόμαχη Βουλή. Από μεριάς νι-
κητών ξεχώρισαν οι Γκόγκας, Ταπραντζής,
Βλάχος και Κατσιπανος, ενώ από μεριάς Βου-
λής δεν υστέρησε κανείς, καθώς όλοι έκαναν
ηρωική προσπάθεια, παίζοντας με παίκτη λι-
γότερο και χωρίς κανονικό τερματοφύλακα. 
ΠΟΕ/ΔΟΥ: Κατσιπανος, Φτουλης, Κοκορο-
σκος, Κατσαντώνης, Γκόγκας, Φλέσσας, Γακό-
πουλος, Βλάχος, Κρητικός, Βερρος, Ταπραν-
τζης (Κολκουβίνης, Ναυροζογλου, Ζαρωτιά-
δης, Μηλαδόπουλος, Ψαρρας) 
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ: Καραβελης, Κουρουτης,
Τσαμαδης, Τσούμας, Βασιος, Ματσούκας, Ξα-
φάκης, Αρβανίτης, Ζούγκας, Χαραλαμπίδης 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -
Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. 6-2 
Άνετη επικράτηση του Δήμου Αθηναίων με
σκορ 6-2 κόντρα στην ΠΟΕΔΗΝ, που έδειξε
τις αδυναμίες της κυρίως στο δεύτερο μέρος.
Καλύτερος ο δευτεραθλητής της μεγάλης κα-
τηγορίας, στη μεγαλύτερη διάρκεια  του αγώ-
να, έδειξε το επιθετικό πρόσωπο από νωρίς
και το διατήρησε μέχρι τη λήξη!  Προηγήθηκαν
οι γηπεδούχοι στο 8’  1-0, για να ισοφαρίσει
στο 18’ ο Πουρίκης με ένα δυνατο σουτ μέσα
από την περιοχή στέλνοντας την μπάλα στο
«Γ» κάνοντας το 1-1. Ένα γκολ αυτό αφύπνισε
του παίκτες του Δήμου που με δυο συνεχόμε-
να γκολ, ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 3-1.
Πέντε λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μέρους
ο Μπίντζος μείωσε σε 3-2, που ήταν και το
σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη οι παί-
κτες του Δήμου πάτησαν γκάζι και εύκολα
έφτασαν στη νίκη με 6-2. 

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4-0 
Άνετη ήταν η επικράτηση και χωρίς να πατήσει το γκάζι, του Υπ Εσωτερικών κόντρα στο Υπ Γεωργίας, με το δείκτη του σκορ να δείχνει στη
λήξη του αγώνα το 4-0.  Με τη νίκη τους αυτή οι γηπεδούχοι τερμάτισαν στην 3η θέση έχοντας μαζέψει 47 πόντους! Από την άλλη το Υπ Γεωρ-
γίας, δεν ήταν συγκεντρωμένο στον αγώνα και δεν ανταποκρίθηκε πλήρως σε ότι απαιτούσε, μια τέτοια συνάντηση και δίκαια υπέκυψε, τερματί-
ζοντας στην τελευταία θέση και υποβιβάζεται στη Β’ κατηγορία. Αναμφίβολα το γκολ του Καστάνη μετά από ωραίο συνδυασμό ήταν αιτία να πά-
ρει μπρος η επιθετική μηχανή του Τάσου Στασινόπουλου και όλα να γίνουν πιο απλά. Το σκορ διπλασίασε ο Κίτσης με πλασέ κάνοντας το 2-0.
Για να ακολουθήσουν άλλα δυο γκολ με σουτ του Πλατή πουέκανε το 3-0 και αργότερα με προβολή του Μπουζινέκη να γίνεται το 4-0, που ήταν
και το τελικό. Και αν η μπάλα δεν έβρισε στο δοκάρι σε δυο ενέργειες του Πλατή και από μια των Στασινόπουλου και Κίτση, τότε το σκορ θα
έπαιρνε μεγαλύτερες διαστάσεις. 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : Ζέρβας, Ασωνίτης, Μπούρας,. Σαλτερής, Χατζηδιαμαντής, Μπαρμπαγιάννης, Μπάμης, Γάγγος, Κολυμπίρης, Φρουζάκης,
Γούναρης.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Κορμέτζας, Δημητρόπουλος, Νακόπουλος, Μακρίδης, Μπουζινέκης, Καστάνης, Μαυρέλης, Κίτσης, Βαρυθυμιάδης, Πλατής,
Στασινόπουλος (Κωτσιόπουλος, Συμεωνίδης).
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3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Ο.ΣΥ.Π.Α. - Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 2-2 
Παρά το γεγονός ότι η ΟΣΥΠΑ
αγωνίστηκε για 75΄με 10 παίκτες
κατάφερε τελικά να πάρει ισοπα-
λία από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλ-
λευόμενοι την αριθμητική τους
υπεροχή είχαν την πρωτοβουλία
των κινήσεων στο μεγαλύτερο
διάστημα του αγώνα κυρίως στο
Α΄ ημίχρονο. Όμως  η καλά οργα-
νωμένη άμυνα των γηπεδούχων
δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν
πολλές φάσεις στην εστία τους.
Συγκεκριμένα στο Α΄ ημίχρονο το
ΥΠ.ΠΟ. είχε μια καλή ευκαιρία
στο 18΄όταν οι επιθετικοί του
έπαιξαν το 1-2 μπήκαν στη περιο-
χή αλλά το πλασέ κατέληξε άουτ.
Στο 30΄ο Κίτσιος απέκρουσε εκ-
πληκτικά σε κόρνερ δυνατό σουτ
στο δεξί  γάμα της εστίας του και
στο 38΄ μπλόκαρε τη μπάλα σε
σουτ από το ύψος της περιοχής.
Στο διάστημα αυτό η ΟΣΥΠΑ είχε
μια καταπληκτική ευκαιρία με τον
Καλλώνη    στο 15΄ο οποίος ξεκί-
νησε από τη σέντρα πέρασε 2 αν-
τιπάλους αλλά το τελικό σουτ
ήταν αδύναμο και το μπλόκαρε ο
Παρλαμέντης. Στο 25΄ο Βασιλείου
σούταρε μέσα από τη περιοχή
αλλά ο έμπειρος Παρλαμέντης
έπεσε στη δεξιά του γωνία και
απέκρουσε. Στο 40΄ο Κουτρουμ-
πής πραγματοποίησε σέντρα από
αριστερά έξω από τη περιοχή και
ο Καλλώνης  ξεμαρκάριστος
σούταρε απ ευθείας  από το ύψος
της μεγάλης περιοχής άουτ. Στο
Β΄ ημίχρονο το ΥΠ. ΠΟ. μπήκε
πιο δυνατά στο γήπεδο, έχοντας
κάνει και αλλαγές με ξεκούρα-
στους παίκτες, και κατάφερε μέσα
σε 10΄να εκμεταλλευθεί στιγμιαίες
αδράνειες στην άμυνα των γηπε-
δούχων και να προηγηθεί 0-2.

Συγκεκριμένα στο 50΄μετά από
συνδυασμό των επιθετικών του
και αδυναμία των αμυνομένων να
αποκρούσουν  κατάφεραν με
πλασέ  του Μπαντουδάκη να κά-
νουν το 0-1. Στο 60΄η άμυνα των
γηπεδούχων σταμάτησε θεωρών-
τας τον επιθετικό σε θέση οφ-
σάιντ , ο επόπτης δεν σήκωσε τη
σημαία και έτσι ο Καραμαλίκης
μόνος του με συρτό σουτ κάνει το
0-2. Εκεί που όλοι νόμιζαν ότι το
παιχνίδι τελείωσε δεδομένου ότι η
ΟΣΥΠΑ έχανε 0-2 και  έπαιζε με
10 παίκτες τελικά οι γηπεδούχοι
βρήκαν το σθένος να αντιδρά-
σουν και κατάφεραν πρώτα στο
70΄ μετά από πάσα του Κοντογε-
ώργη στον Καλλώνη και ωραία
προσπάθεια αυτού από δεξιά
αφού πέρασε τον αντίπαλο του
έβγαλε παράλληλη σέντρα στο
ύψος του πέναλτι και ο επερχόμε-
νος  Πανόπουλος μείωσε σε 1-2.
Το γκολ αυτό έδωσε φτερά στους
παίκτες της ΟΣΥΠΑ οι οποίοι κα-
τάφεραν τελικά στο 85΄ με εκπλη-
κτική προσπάθεια του, εκ των κο-
ρυφαίων, Κυριακόπουλου ο οποί-
ος έκανε αλλεπάλληλες προσποι-
ήσεις έξω από την μεγάλη περιο-
χή και με ένα θαυμάσιο σε εκτέλε-
ση σουτ στο δεξί γάμα του ανήμ-
πορου να αντιδράσει Παρλαμέντη
ισοφάρισε  σε 2-2 που ήταν και το
τελικό αποτέλεσμα. Από την ΟΣΥ-
ΠΑ δεν υπάρχουν υστερήσαντες
διακρίθηκαν όμως ιδιαίτερα οι Κί-
τσιος, Κοντογεώργης,Κυριακό-
πουλος και Καλλώνης.
ΟΣΥΠΑ.(Δραγώτης). Κιτσιος-
Κουτρουμπης- Πανοπουλος-
Κοντογεωργης- Κυριακοπουλος-
Κανελλης- Βασιλειου- Καλλωνης-
Νιωτης- Μαγκατος.     

Δυο εισιτήρια για τον τελικό
Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελλο, φθάνει στο τέλος του, με την
πραγματοποίηση των δυο ημιτελικών σε Α’ και Β’ κατηγορία και το
πρόγραμμα να είναι το εξής: Α’ Κατηγορία - Γηπ Ηλιούπολης
Δ(9.00): ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - ΠΟΕ/ΔΟΥ,  Καλλιθέας (9.00): ΔΟΕ -
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ. Β’ Κατηγορία: Γηπ Καλλιθέας (11.00): ΟΛΜΕ - Επιμε-
λητήρια, Ηλιούπολης Δ’ (13.00): Δήμος Γαλατσίου - Εμπορική.
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4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ -  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 0-3 
Τα Επιμελητήρια δεν αντιμετώπισαν κανένα
πρόβλημα απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας
και πήραν εύκολα τη νίκη με 0-3. Οι φιλοξε-
νούμενοι υπερτέρησαν των αντιπάλων τους
σε όλα τα επίπεδα, είχαν συγκέντρωση στο
παιχνίδι τους και ήταν πιστοί στο πλάνο τους,
πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση. Από
τη στιγμή που βρήκαν τους διαδρόμους προς
την αντίπαλη εστία δημιούργησαν πολλές φά-
σεις και είναι χαρακτηριστικό ότι η νίκη θα
μπορούσε να λάβει και μεγαλύτερες διαστά-
σεις, ενώ και αμυντικά τα πήγαν περίφημα,
περιορίζοντας κατά πολύ την επιθετική δρα-
στηριότητα του Υπουργείου Παιδείας και δια-
τηρώντας το μηδέν παθητικό μέχρι το
σφύριγμα της λήξης. Τα γκολ των νικητών πέ-
τυχαν κατά σειρά οι καλδής, Φέκκας και Τασό-
πουλος.

Ολοι το πανηγύρισαν
Όπως ήταν φυσικό μετά τη λήξη του αγώνα με
το Υπ Παιδείας, που έληξε νικηφόρα και το
δείκτη του σκορ να δείχνει το 3-0, οι παίκτες
των Επιμελητηρίων, πανηγύρισαν παράλληλα
και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια
κατάκτηση που τους προβιβάζει παράλληλα
στη μεγάλη κατηγορία του Αθλητικού Τομέα. Κι
εγώ ακριβώς αξίζει να καταγραφεί πως τα
Επιμελητήρια δίκαια κατέκτησαν το πρωτά-
θλημα διότι όχι μόνον διότι διέθεταν ένα καλό
και ανταγωνστικό σύνολο, αλλά είχαν και διάρ-
κεια στο παιχνίδι τους.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 6-2
Ο Δήμος Γαλατσίου έμεινε όρθιος για περίπου
ένα ημίχρονο, αλλά στο τέλος λύγισε μπροστά
στη ανωτερότητα του Ταχυδρομικού Ταμιευτη-
ρίου, το οποίο πήρε ευρεία νίκη με 6-2. Στο
παιχνίδι αυτό τα δυο ημίχρονα ήταν τελείως
διαφορετικά μεταξύ τους - στο πρώτο το Ταχυ-
δρομικό Ταμιευτήριο είχε μεν το πάνω χέρι
αλλά είχε επίσης απέναντι του έναν ψυχωμένο
Δήμο Γαλατσίου ο οποίος προέβαλε σθεναρή
αντίσταση, ενώ στο δεύτερο οι γηπεδούχοι
επικράτησαν κατά κράτος, με το Δήμο Γαλα-
τσίου να μένει από δυνάμεις και να υποχρεώ-
νεται σε ήττα. Παρά το γεγονός ότι το

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πάταγε καλύτερα
στα παιχνίδι από την αρχή, εντούτοις οι φιλο-
ξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ,
με τον Τσούλο στο 15ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι
ισοφάρισαν με τον Γιαννάκη στο 30' , ενώ στο
35' ο Ν. Ιατρίδης άνοιξε λογαριασμό στο ματς
και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του
για το 2-1. Ο Δήμος Γαλατσίου κρατιόταν
ακόμα καλά στο παιχνίδι και στα πρώτα πέντε
λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου έφτασε στην
ισοφάριση με τον Ι. Γεωργουλόπουλο (2-2).
Από εκείνο το σημείο όμως και ύστερα οι συ-
σχετισμοί άλλαξαν τελείως. Το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο ανέβασε κατακόρυφα την από-
δοσή του και αρχικά στο 55' πήρε ξανά κεφάλι
στο σκορ με τον Κανέρη, ενώ στη συνέχεια ο
…αφηνιασμένος Ν. Ιατρίδης πήρε το όπλο
του. Ο αδιαμφισβήτητος MVP της αναμέτρη-
σης επιβεβαίωσε την άψογη σχέση που διατη-
ρεί με τα δίχτυα και με άλλα τρία γκολ στο 65',
στο 75' και στο 90' έδωσε στη νίκη της ομάδας
του διαστάσεις θριάμβου. Πέρα από τον Ν. Ια-
τρίδη ο οποίος έκλεψε την παράσταση, διακρί-
θηκαν από μεριάς νικητών και οι Συνοδινός
και Σιδηρόπουλος, ενώ από μεριάς Δήμου Γα-
λατσίου ξεχώρισαν οι Τσούλος, Μανδηλαράς
και Χ. Μπαντης. 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: Μαρσώνης,
Συνοδινός, Τσότρας, Παπαιωάννου, Κιορ-
κτσής, Νικολόπουλος, Σιδηρόπουλος, Κανέ-
ρης, Γιαννάκης, Ιατρίδης Ν., Παπαδόπουλος
(Ιατρίδης Η., Συριανός) 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π., Μπαντης

Χ., Κοσμάς Στ., Τζανης, Σιωτας, Γεωργουλό-
πουλος Ι., Γεωργουλόπουλος Θ., Μανδηλα-
ράς, Λυμπέρης, Μαχαίρας, Τσούλος
(Παπαδάκης, Κοσμάς Σπ., Παντελιας) 

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - Ο.Λ.Μ.Ε. 1-3 
Την 9η συνολική της νίκη σημείωσε η ομάδα
της ΟΛΜΕ κόντρα στους Εφοριακούς, δεί-
χνοντας ακόμη και ένα παιχνίδι πριν πέσει η
αυλαία του πρωταθλήματος της Β’ Κατηγο-
ρίας, που τα κουράγια δεν στέρεψαν για τους
καθηγητές. Οι τελευταίοι είχαν την πρωτοβου-
λία των κινήσεων στο μεγαλύτερο διάστημα
του αγώνα κι έφταναν με μεγαλύτερη άνεση
μπρος στα καρέ των Εφοριακών, που σε γενι-
κές γραμμές δεν τα πήγαν και άσχημα, αφού
στο 72’παρότι ήταν με την πλάτη στο τοίχο,
κατάφεραν να μειώσουν σε 1-2 με σουτ του
Χρήστου Γκίκα και να βάλουν δύσκολα στους
φιλοξενούμενους. Όμως ένα σουτ του Απο-
στολόπουλου στο 83’, μείωσε κάθε άλλη
σκέψη, αφού διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Η
ΟΛΜΕ προηγήθηκε 0-1 στο 18’ με τον Ζαρνά-
βαλο για να ζευγαρώσει τα τέρματά της με
σουτ του Κρασώνη στο 60’.  Διακριθέντες από
τους νικητές οι Αποστολόπουλος, Ζαρνάβα-
λος, Δρακονταειδής, ενώ από τους Εφορια-
κούς οι Γκίκας Χρ και Μακράκης. 
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Σπαντιδάκης, Πετώ-
νης, Βουτυρέας, Γασπαρίδης, Τσίντζος, Τσό-
κρης, Τσιγκούλης, Κρασώνης, Ζαρνάβαλος,
Γερογιάννης, (Αποστολόπουλος, Παπαιωάν-
νου).

Γ.Λ.Κ. - Ο.Α.Ε.Δ. 3-5 

Νίκη χαμόγελα και κατάκτηση της 3ης θέσης για τον ΟΑΕΔ
Με νίκη και μάλιστα με ευρεία έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο ΟΑΕΔ. Οι παίκτες του Γιώργου Δοβρίδη, σε ένα ακόμη παιχνίδι εμφα-
νίστηκαν έτοιμοι και κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ κάποιες από τις ευκαιρίες που δημιούργησαν και δίκαια να κερδίσουν 5-3. Από την
άλλη το ΓΛΚ στο πρώτο μέρος ήταν πολύ καλό και κατάφερε να κρατήσει σε καλά επίπεδα το σκορ και να συγκρατήσει το δείκτη στο 2-1, όμως
στο δεύτερο ο ΟΑΕΔ πάτησε καλύτερα και σημείωσε άλλα τρια γκολ, που έκριναν την αναμέτρηση. Τα γκολ των ηττημένων σημείωσαν οι  Λο-
γοθέτης, Βελαετης, Δήμος που ήταν και οι διακριθέντες.  Από τον ΟΑΕΔ σε μεγάλη μέρα βρέθηκε ο Ψυρίδης  που σημείωσε χατ τρικ και ήταν ο
παίκτης που πράγματι συνέβαλε στα μέγιστα ώστε ο ΟΑΕΔ να πάρει μια εύκολη νίκη, ενώ τα άλλα δυο έκανε ο Χρήστος Μπαρτζιώτης. 

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

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

