Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε το ΓΛΚ το Σάββατο που μας πέρασε, επικρατώντας της ΟΔΥΕ
με σκορ 5-1, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στο νέο πρωτάθλημα. Χατ τρικ απο τον Καλογιάννη

Δυο, έχουν το 2Χ2

Κουρής

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η επιστροφή του Γιώργου Πετρόπουλου της
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ και του Γιάννη Κουρή του Υπ Εσωτερικών/Περιφέρειας, αν μη
τι άλλο αποτελεί το μεγάλο γεγονός της νέας χρονιάς, αλλά και του πρωταθλήματος. Ο μεν πρώτος προέρχεται απο τροχαίο ατύχημα, ο δε δεύτερος είχε κάνει εγχείριση χιαστών!

Η ΠΟΕ/ΥΠΠΟ, στάθηκε εμπόδιο
ώστε να χάσει την πρώτη θέση η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ

Μεγάλη νίκη σημείωσαν οι Εφοριακοί 4-1 το Υπ Παιδείας και καταλαμβάνουν τη 2η θέση στη Β
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Κι όμως με την ολοκλήρωση
της 2ης αγωνιστικής, μόνον
δυο ομάδες έχουν κάνει το
απόλυτο 2Χ2 και είναι ο Δήμος
Αθηναίων με την ΟΣΥΟ στην Α

Λόγω του Πολυτεχνείου, θα
πραγματοποιηθούν μόνον αναβληθέντες αγώνες το Σάββατο
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ΟΣΥΠΑ - ΔΟΕ 0-1
Ο νόμος του ποδοσφαίρου επαληθεύτηκε για
άλλη μια φορά. «Ομάδα που δημιουργεί ευκαιρίες και δεν σκοράρει στο τέλος θα δεχθεί
γκολ». Η ΟΣΥΠΑ είχε τις μεγάλες ευκαιρίες
τόσο στο Α΄ όσο και στο Β΄ ημίχρονο όμως νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΔΟΕ. Συγκεκριμένα, παρ’ όλο που οι γηπεδούχοι
αγωνίστηκαν με τον Μαγκάτο τραυματία με
θλάση στα πλευρά, από τον προηγούμενο
αγώνα, τον Καλλώνη με τράβηγμα στο μηρό
και έκαναν και δύο αναγκαστικές αλλαγές στο
ημίχρονο, δημιούργησαν τις πιο κλασικές ευκαιρίες. Στο 18΄ο Καλλώνης μέσα από τη μεγάλη περιοχή, απέναντι από το τέρμα,
σουτάρει ασθενώς για να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Ο ίδιος παίκτης στο 27΄, μετά από
κάθετη πάσα του Αμουτζιά, μπαίνει στην περιοχή τετ α τετ με τον τερματοφύλακα τον πλασάρει αλλά η μπάλα περνά ελάχιστα άουτ
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι
είχαν επίσης στο 30΄σουτ του Μαγκάτου που
απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας, στο
38΄κόρνερ του Καραγεώργου κεφαλιά του
Καρρά απόκρουση του τερματοφύλακα και
στη συνέχεια σουτ του Παπακώστα άουτ. Τελευταία φάση στο 42΄όταν μετά από σέντρα
του Μαγκάτου και απόκρουση των αμυνόμενων ο Καραγεώργος με σουτ αριστερά μέσα
από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα
άουτ. Στο Α΄ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν
δύο σοβαρές επισκέψεις στην εστία της
ΟΣΥΠΑ με τους Σερέτη και Κουτσούκο, αλλά
χωρίς να έχουν το τελείωμα που όλοι ήθελαν.
Στο Β΄ ημίχρονο έγινε αμφίρροπο παιχνίδι
όμως και πάλι οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρίες
στο 52΄με τον Μαγκάτο στο 60΄με τον Αμουτζιά και στο 65΄όταν μετά από εκτέλεση φάουλ
του Παπακώστα απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας. Η ΔΟΕ έχασε την πρώτη ευκαιρία στο 68΄όταν ύστερα από σέντρα από δεξιά
ο Κουτσουκος έπιασε κεφαλιά που βγήκε ελάχιστα άουτ. Η δεύτερη της ευκαιρία ήταν και η
φαρμακερή. Σέντρα του Γουναρίδη από
δεξιά, για πρώτη φορά αδράνεια της άμυνας,
αμαρκάριστος ο Κουτσούκος από δύο αμυντικούς κοντρολάρει και πλασάρει για να κάνει
το 0-1. Στη συνέχεια η ΟΣΥΠΑ βγήκε ξανά με
όσες δυνάμεις της απέμειναν στην επίθεση
έκλεισε τους φιλοξενούμενους στα καρέ τους
είχαν ένα καλό σουτ του Αμουτζιά ελάχιστα
άουτ και ένα σουτ του Μαγκάτου΄ στο 75΄,
μετά από σέντρα του Νιώτη, που απέκρουσε
ο τερματοφύλακας όπως έκανε και στο 80΄σε
κεφαλιά του Καρρά ύστερα από φάουλ του
Μαγκάτου. Ενώ η ΟΣΥΠΑ πίεζε για την ισοφάριση στο 85΄λίγο έλειψε να γίνει το 0-2 όταν οι
φιλοξενούμενοι, μετά από εκτέλεση κόρνερ
στην περιοχή τους, απομάκρυναν την μπάλα
και βγήκαν στην κόντρα δύο εναντίον δύο και
φθάνοντας στο ύψος της μεγάλης περιοχής
της ΟΣΥΠΑ σούταραν για να αποκρούσει ο
Γεργής και στη συνέχεια να κτυπήσει η μπάλα
στο κάθετο δοκάρι και να την απομακρύνουν
οι αμυνόμενοι. Η τελευταία όμως φάση και

ίσως η πιο καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα έγινε στο 89΄ όταν, μετά από ωραία
πάσα του Κοντογεώργη, ο Παπακώστας
έφυγε από δεξιά έξω από την μεγάλη περιοχή
των φιλοξενούμενων πέρασε δύο αντιπάλους
κέρδισε και μία κόντρα λίγο πριν τη γραμμή
του άουτ και έφθασε μόνος απέναντι από τον
τερματοφύλακα για να τον πλασάρει στην κλειστή γωνία, ενώ στο ύψος του πέναλτι ήταν
αμαρκάριστοι δύο συμπαίκτες του, και αυτός
απέκρουσε σε κόρνερ κρατώντας το 0-1 για
την ομάδα του. Σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα
αδικεί την ΟΣΥΠΑ της οποίας οι παίκτες αγωνίστηκαν και μόχθησαν μέχρι το 90΄ και δεν
υπάρχουν υστερήσαντες . Όμως περισσότερο
διακριθέντες ήταν οι Δαμήλος- Αμουτζιάς -Παπακώστας. Από τους νικητές διακρίθηκαν οι
Τσιτλακίδης, Τσίντζος, Κουτσούκος, Κοντοβάς
ΟΣΥΠΑ.(Δραγώτης) Γεργης, Δρακοπουλος,
Κοντογεώργης, Καρράς, Πανόπουλος (Τσούμας), Δαμήλος, Καραγεώργος (Νιώτης), Αμουτζιάς, Μαγκάτος, Καλλώνης, Παπακώστας.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Γιαννόπουλος, Πανάγος, Τσιτλακίδης, Αγιαννίδης, Τσίντζος, Κοντοβάς, Εμμανουήλ, Κουτσούκος, Γουναρίδης, Σερέτης,
(Χαιδεμένος, Μουστάκας Κούσης, Παπαθανασίου)

ΔΉΜΟΣ ΑΘΗΝΑΊΩΝ ΒΟΥΛΉ ΕΛΛΉΝΩΝ 5-0
Το 2Χ2 είναι γεγονός για την ομάδα του Δήμου
Αθηναίων, που επικράτησε 5-0 της Βουλής.
Σε ένα παιχνίδι που ήταν παράσταση για έναν,
ο Δήμος έπαιξε ουσιαστικό ποδόσφαιρο και
πήρε αυτό που του άξιζε. Ήδη από το πρώτο
κιόλας ημίχρονο είχε διαμορφωθεί και η νίκη,
για τους γηπεδούχους, με το σκορ να δείχνει
το 4-0. Δυο γκολ σημείωσε ο συνήθης ύποπτος Τσαβδαρίδης, ενώ σκόραραν και οι Βογιατζής, Σαϊτάνης Κ και Δημητρόπουλος. Με τη
νίκη του αυτή ο Δήμος, βρίσκεται στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα και δείχνει πως και
φέτος θα έχει καθαρά πρωταγωνιστικό ρόλο.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Βογιατζής και
Τσαβδαρίδης , χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι.

ΠΟΕ/ΥΕΘΑ- ΠΟΕ/ΥΠΠΟ 2-2

Ισόπαλο με σκορ 2-2 έληξε το ματς του Σαββάτου ανάμεσα στην ομάδα του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το σκορ άνοιξε για τους φιλοξενούμενους στο 34´ με προσωπική ενέργεια του
Πετρόπουλου από πάσα του Καλογερόπουλου. Στο 26′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο
Τριανταφύλλου του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στο 41′ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με εξ΄επαφής σουτ του Χαλικιά. Στο 58′ ο Μαντάς με
σουτ έκανε το 1-2 για το Υπουργείου Πολιτισμού ενώ στο 71′ ο Χαρακάκος με έξυπνο μακρινό πλασέ ισοφάρισε για την ομάδα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο τελικό 22.Δοκάρι είχε το Πολιτισμού με τον Κατσαβριά.
Ουδείς ξεχώρισε από τους γηπεδούχους,
καθώς βρέθηκαν αρκετοί παίκτες σε κακή

μέρα.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Σακκάς,
Μουζής, Παρασκουλάκης (51’ Βάγιας), Παρούσης, Κουκόπουλος, Καρβασιλειάδης, Χαλικιάς, Χαρακάκος, Αγγελίδης.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμεντης, Κουτσογιαννης ,
Μπαντουδακης , Χιτζιος, Μαντάς , Λαμπρινίδης , Καλογερόπουλος, Καραμανιδης, Τριανταφύλλου, Κατσαβριάς , Πετρόπουλος,
Ζερινος, Οικονόμου, Μαγγλαρας, Μάρκου

ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΕ/Δ0Υ 5-2
Όμορφο και ποιοτικπο ποδόσφαιρο παίχτηκε
μεταξύ των δυο μονομάχων , έτσι όπως προστάζουν τα ρόστερ τους. Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με απουσίες, όμως όλοι όσοι
επιλέχθηκαν φρόντισαν να ανταμείψουν τις
ομάδες τους. Πιο δυνατά μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι φιλοξενούμενοι με τους Γκόγκα,
Καρδούλα, Μπουζινέκη και πήραν τον έλεγχο
των κινήσεων κα όχι μόνον, αλλά έχασαν και
δυο τεράστιες ευκαιρίες με τους Κρητικό και
Βέρρο. Από την άλλη μεριά το Υπουργείο με
Συμεωνίδη, Κουρή και Κίτση, έχασαν επίσης
κλασικές ευκαιρίες, με πιο σπουδαία εκείνη
με τον Κουρή που προτίμησε να τελειώσει τη
φάση μόνος του παρά να δώσει στον αμαρκάριστο Κϊτση. Το σκορ άνοιξε στο 20’ με δυνατό
σουτ του Καρδούλα, κάνοντας το 0-1. Το
Υπουργείο αντέδρασε άμεσα και με ωραίο
συνδυαμό των Κϊτση, Συμεωνίδη, Πλατή και
πλασέ του τελευταίου μέσα από την περιοχή
έκανε το 1-1 στο 25’. Άτυχη στάθηκε η
ΠΟΕ/Δ0Υ, όταν ένας τραυματισμός του
Γκόγκα, τον έστειλε εκτός αγώνα. Από το
λεπτό αυτό το Υπουργείο πήρε τα ηνία και
μέσα στα επόμενα λεπτά να κάνει άλλα δυο
τέρματα με τον Κιτση. Αρχικά υπήρξε ένας
συνδυασμός μεταξύ Κίτση, Κουρη, Συμεωνίδη
με τον τελευταίο να πασάρει στον Κϊτση κι
αυτός να κάνει το 2-1 στο 35’. Ο ίδιος στο 37’
και ύστερα από συνδυασμό με Γκάτση και
Κουρή, έκανε το 3-1. Στην επανάληψη η
ΠΟΕ/Δ0Υ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του αγώνα με συνέπεια το Υπουργείο να σημειώσει άλλα δυο γκολ. Στο 50’ ο
Συμεωνίδης, με ωραία μπαλιά πίσω από την
άμυνα των φιλοξενουμένων, έβγαλε τον
Κουρή μόνο του κι αυτός έκανε το 4-1, ενώ
μετά από επτά λεπτά ωραία μπαλιά στον Γκάτση κι αυτός γύρισε την μπάλα στον Κϊτση και
ο τελευταίος έκανε το 5-1. Το τελικό 5-2 διαμόρφωσε προς το τέλος του αγώνα ο Πάσχος.
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ:
Ζέρβας Μακρίδης Νακόπουλος Μαυρέλης Κυριακόπουλος Καστάνης Κίτσης Γκάτσης Συμεωνίδης Πλατής Κουρής Μίχας Δ Κορμέτζας
Μίχας Ι Μπάρτζος Παγκράτης Κωτσιόπουλος
ΠΟΕ-ΔΥΟ: Κατσιπάνος Καμιδης Χρήστου
Μυλαδόπουλος Γκόγκας Μπουζινέκης Καρδούλας Βλάχος Κρητικός Βέρρος Ζωχιός Γακόπουλος φτούλης Μ., Πάσχος koλκουβίνης,
Κοκοροσκος Λούζης.

ΟΣΥΟ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ 3-0

Πολύ σημαντική νίκη σημείωσε η ΟΣΥΟ επικρατώντας 3-0 της Πυροσβεστικής. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-0 για τους γηπεδούχους που άνοιξαν το σκορ στο 43’ με το Δήμο. Στην επανάληψη η ΟΣΥΟ κατάφερε να σημειώσει άλλα δύο γκολ με τον Καραγιάννη να κάνει το 2-0 και με τον
Δήμο να διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα και τα τέρματα της ομάδος του κάνοντας το 3-0 που ήταν και το τελικό.
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Πιας, Καραγιάννης Παπαχριστόπουλος Αμπελιώτης Σακκάς Καϊδατζής Καλαλής Καπερώνης Τσακνάκης Δήμος
(Καραγεωργίου, Καρίτζης).
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Με νίκη συνοδεύτηκε η πρώτη παρουσία των Επιμελητηρίων
στα σαλόνια της Α' κατηγορίας αφού επιβλήθηκε της
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. με σκορ 3-2 στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής. Οι
γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι το 75' όπου
και προηγούνταν με 3-0 όταν και έχασε σημαντική ευκαιρία να
αυξήσει τον δείκτη του σκορ. Αντ' αυτού η ομάδα της
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. βρήκε τα απαιτούμενα αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά αποθέματα κυρίως, και εκμεταλλευόμενη την αγωνιστική
κόπωση των μελλόντων νικητών κατάφερε να μειώσει σε 3-2 με
δύο γρήγορα γκολ στο 76' με τον Μπίντζο και στο 80' με τον
Πίτσο, μετατρέποντας τα τελευταία 10 λεπτά σε πραγματικό θρίλερ. Ωστόσο η ομάδα των Επιμελητηρίων κατάφερε να αντέξει
στην πίεση που δέχτηκε από τους αντιπάλους και κράτησε το
σκορ και την νίκη που της έδωσε τους πρώτους τρεις βαθμούς
στην πρώτη της συμμετοχή στην Α' κατηγορία. Τα τέρματα των
νικητών σημείωσαν οι, Κοτσάνης στο 17', Αργυρίου στο 37',
Νίνος Θ. στο 70.

Επέστρεψε δριμύτερος ο Κουρής!
Κι ενώ κάποιοι άλλοι στη θέση του, μετά από την εγχείριση χιαστών, στην οποία υποβάλλονται , ούτε καν
θέλουν να ακούσουν για μπάλα, το ίδιο δεν μπορεί
κανείς να πει, πως συμβαίνει στην περίπτωση του
Γιάννη Κουρή. Ο παίκτης του Υπ. Εσωτερικών/Περιφέρεια, παρότι προέρχεται από έναν πολύσοβαρό
τραυματισμό, ε ν τούτοις το πάθος του για το ποδόσφαιρο, τον οδήγησε ώστε να επιταχύνει την επιστροφή του και όχι μόνον, αλλά από την πρώτη στιγμή έδειξε
πως βρίσκεται σε φόρμα και σε καμία περίπτωση δεν τον επηρέασε ο τραυματισμός του. Αντίθετα έδειξε ευδιάθετος και κυρίως μεγάλη όρεξη για να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο.
Μάλιστα στον αγώνα με την ΠΟΕ/Δ0Υ εκτός του ότι έδωσε τον
καλύτερό του εαυτό, στέφθηκε παράλληλα και σκόρερ, βοηθώντας την ομάδα του να επικρατήσει με σκορ 5-2.

Περαστικά στον Ψαρρά!
Μόνον κολακευτικά λόγια έχει να πει ο γ.γ. του Αθλητικού Τομέα,
Δημήτρης Μίχας, για τον Γιάννη Ψαρρά. Ο τελευταίος παρότι το
τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το πόδι του,
εν τούτοις αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο, ώστε να δώσει το παρών
στο γήπεδο και να υποστηρίξει την ομάδα του στο δύσκολο
αγώνα που έδινε με το Υπ Εσωτερικών/Περιφέρεια. Έτσι δεν
ήταν λίγοι εκείνοι που τον πλησίαζαν και του έδιναν τις ευχές
τους, μεταξύ αυτών και ο Μϊχας.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝ
Δήμος Αθηναίων
Βουλή Ελλήνων
ΟΣΥΠΑ
ΔΟΕ
ΟΣΥΟ
Πυροσβεστική
Επιμελητήρια
ΠΟΕΔΗΝ
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ
Υπ Εσωτερικών/Περιφέρεια ΠΟΕ/Δ0Υ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν
1 Δήμος Αθηναίων
2 6 2
2 ΟΣΥΟ
2 6 2
3 ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
2 4 1
4 Επιμελητήρια
1 3 1
5 Υπ Εσωτερικών/Περιφέρεια 2 3 1
6 ΔΟΕ
2 3 1
7 ΠΟΕ/ΥΠΠΟ
2 2 0
8 ΟΣΥΠΑ
2 1 0
9 ΠΟΕ/Δ0Υ
2 1 0
10 Βουλή Ελλήνων
2 1 0
11 Πυροσβεστική
1 0 0
12 ΠΟΕΔΗΝ
2 0 0

Ι
0
0
1
0
0
0
2
1
1
1
0
0

Η
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
2

-0
-1
-0
-2
-2
-2

ΤΕΡΜ
8
0
6
0
10 3
3
2
5
5
1
3
3
3
1
2
3
6
1
6
0
3
3
11

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
Δήμος Αθηναίων
ΟΣΥΠΑ
ΟΣΥΟ
Επιμελητήρια
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
Υπ Εσωτερικών/Περιφέρεια

ΔΟΕ
Πυροσβεστική
ΠΟΕΔΗΝ
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ
ΠΟΕ/Δ0Υ
Βουλή Ελλήνων

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ
Εφοριακοί
Υπ Γεωργίας
Δήμος Γαλατσίου
Ταχ Ταμιευτήριο
ΓΛΚ

ΟΛΜΕ
Υπ Παιδείας
Τελωνειακοί
Εμπορική
ΟΑΕΔ
ΟΔΥΕ

"Η απίστευτη περιπέτεια του Πετρόπουλου"
Τα καλύτερα, ωραιότερα παραμύθια δεν ήταν
ποτέ εκείνα που διαβάζαμε στα βιβλία ή βλέπαμε στις παιδικές ταινίες. Ήταν πάντα εκείνα
που συνέβαιναν δίπλα μας, σε μας, στους δικούς μας ανθρώπους, στην καθημερινή μας
ζωή, η οποία αν και αρκετές φορές έχει την
τάση να γίνεται σκληρή, όταν το τέλος είναι
αίσιο τότε μιλάμε για τα ωραιότερα των παραμυθιών. Και εκείνο που κάνει τα παραμύθια
ξεχωριστά είναι το αποτύπωμα που αφήνουν στο τέλος, το δίδαγμά τους. "Να μη σταματάς ποτέ να παλεύεις, ακόμα κι όταν
η στραβή σου χτυπήσει την πόρτα". Αυτό είναι ένα από τα
σπουδαιότερα διδάγματα της ζωής. Και το παραμύθι θα μπορούσε να λέγεται "Η απίστευτη περιπέτεια του Γιώργου Πετρόπουλου". Πριν από τρία χρόνια λοιπόν, μια άτυχη μέρα, ένα
φορτηγό πέρασε πάνω από τα πόδια του. Και από τότε άρχισε
ο γολγοθάς του. . Ο ήρωας μας επιστράτευσε αστείρευτες ψυχικές δυνάμεις, έσφιξε τα δόντια όσο ποτέ άλλοτε και, χάρη στην
καλή αποθεραπεία και την τιτάνια υπομονή που έκανε, κατατρόπωσε όλα τα προγνωστικά και βγήκε αλώβητος και νικητής! Και
ύστερα από τρία χρόνια ξανάσμιξε με τη μεγάλη του αγάπη, τη
στρογγυλή θεά, ξαναγυρνώντας στους αγωνιστικούς χώρους με
τη φανέλα της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ. Επειδή όμως μιλάμε για ένα από τα
ωραιότερα παραμύθια, η περιπέτεια του Γιώργου Πετρόπουλου
δε θα μπορούσε να σταματήσει εδώ. Ο ήρωας μας όχι μόνο
επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από τρία χρόνια αποχής και αποθεραπείας, αλλά στον αγώνα με την ΠΟΕ/ΥΕΘΑ πέτυχε και γκολ, κάνοντας τους πάντες να τρίβουν τα μάτια τους!
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Δήμος Γαλατσίου
Εφοριακοί
Υπ Γεωργίας
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
ΕΦΚΑ
Εφοριακοί
Υπ Γεωργίας
Δήμος Γαλατσίου
Ταχ Ταμιευτήριο
ΓΛΚ

Αναβληθέντα παιχνίδια
Ως γνωστο το Σάββατο, λόγω του Πολυτεχνείου, δεν θα πραγματοποιηθούν
αγώνες πρωταθλήματος, παρά μόνον εξ αναβολής αγώνες που είναι οι εξής:
Πυροσβεστκιή _ Επιμελητήρια, ΟΑΕΔ - Δήμος Γαλατσίου, Εμπορική - ΕΦΚΑ
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ΕΦΚΑ ΟΛΜΕ 2-3
Δίκαιη επικράτηση για την ΟΛΜΕ
Πολύ καλό παιχνίδι, με πολλες φάσεις εκατέρωθεν και κυρίως από τη μεριά της ΟΛΜΕ , η
οποία κατά διαστήματα ήταν καλύτερη και δίκαια επικράτησε. Το σκορ άνοιξε στο 23’ η
ΟΛΜΕ με πλασε του Τσιντζου. Ο ΕΦΚΑ ισοφάρισε στο 22’ σε 1-1 με κεφάλια του Γρίβα.
Στο 27’ ο ΕΦΚΑ κατάφερε να προηγηθεί 2-1
με τον Μπούζη. Όμως η ΟΛΜΕ απάντησε με
ένα ωραίο πλασέ του Τσιγκούλη, που έκανε το
2-2. Κι ενώ ο Λύτρας μπορεί να έχασε δυο
κλασσικές ευκαιρίες και να μην κατάφερε να
στεφθεί σκόρερ, όμως δεν συνέβη το ίδιο και
με τον Ζαρνάβαλο που στο 76’ με κοντινό
πλασέ έκανε το 2-3, που ήταν και το τελικό.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Τσιγγουλης
Λύτρας Τσίντζος, Καρυπιδης, ενώ από τον
ΕΦΚΑ οι Πογκας, Γριβας, Μπούζης.
ΕΦΚΑ: Πόγκας, Μπούζης, Σταυρακάκκης,
Φράγγος, Σαββίδης, Γρίβας, Πολυγένης, Ευθυμίου, Τσαλαπατάνης, Χρησταράς, Οικονόμου, (΄Σιούνας, Κατσαβός, Τσουβαλτσίδς,
Δημόπουλος, Λύκος, Κατσάνης, Χριστόπουλος).
ΟΛΜΕ: Αποστολόπουλος, Παπαιωάννου,
Σπαντιδάκης, Βουτυρέας, Γαριπίδης, Τσόκρης,
Τσιγκούλης, Πετώνης, Ζαρνάβαλος, Λύτρας,
Τσίντζος, (Τζουβάρας,
Πετρίδης, Καρανάσιος, Νικόπουλος).

ΕΦΟΡΙΑΚΟΊ ΥΠ ΠΑΙΔΕΊΑΣ 4-1
Πιάνοντας μία πολύ σπουδαία απόδοση ειδικά
στο δεύτερο ημίχρονο οι εφοριακοί κατάφεραν
να επικρατήσουν του Υπουργείου Παιδείας με
σκορ 4-1 Το πρώτο ημίχρονο έληξε ισόπαλο
0-0, με τους δυο μονομάχους να προσπαθούν
να σημειώσουν κάποιο γκολ, χωρίς να τα καταφέρουν. Στην επανάληψη οι εφοριακοί πιο
ουσιαστικοί κατάφεραν να σημειώσουν τέσσερα γκολ και να πάρουν το 3ποντο της νίκης.
Στο 55 ο Κυριάκου άνοιξε το σκορ κάνοντας το
1-0, ενώ τα τέρματα διπλασίασε ο Γεωργακόπουλος στο 60 κάνοντας το 2-0. Το Υπουργείο Παιδείας μείωσε στο 70 σε 2-1 με τέρμα
που σημείωσε ο Πιπιλικας. Παρά το γκολ που
δέχθηκαν οι εφοριακοί δεν πτοήθηκαν και κατάφεραν να ανεβάσουν το δείκτη του σκορ στο
3-1 στο 78 με το Ναβρόζογλου. Το κερασάκι
της τούρτας έβαλε στο 80’ ο φίλος κάνοντας το

τελικό 4-1. Αξίζει να σημειωθεί πως στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν
με εννέα παίκτες, λόγω τραυματισμών. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Αϊδίνης, Ναβρόζογλου Κυριακού και από τους ηττημένους ο
Πιπιλικας και ο Μητσιάκης μέχρι την αποχώρησή του, λόγω τραυματισμού.

ΔΉΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΊΟΥ –
ΕΜΠΟΡΙΚΉ 2-1
Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της εμπορικής τράπεζας μετά και τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα όπως
επίσης το δεύτερο χαμένο πέναλτι και η δεύτερη κόκκινη κάρτα στις δύο πρώτες αντίστοιχες αγωνιστικές, πράγμα που φανερώνει
έλλειψη ψυχραιμίας και καθαρού μυαλού.
Όσον τον αγώνα με τον Δήμο Γαλατσίου το
πρώτο μέρος δεν ειχε κάποιες σημαντικές φάσεις εκτός της φάσης του 15’ που οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 1-0 με τον Παπαδόπουλο.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους τραπεζικούς να πιέζουν και να προσπαθούν να ισοφαρίσουν Χωρίς όμως κάποια μεγάλη κλασική
Ευκαιρία Όμως σε μία από τις επιθέσεις στο
60’ ο Γιγκλάς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή
δίνοντας μεγάλη ευκαιρία από την άσπρη
Βούλα να φέρουν το ματς στα ίσα όμως από
την μία η κακή εκτέλεση του Ανθη και από την
άλλη σωστή επιλογή γωνιάς από τον Μπαντή
διατήρησε το σκορ στο 1-0 υπέρ του δήμου
Γαλατσίου . Ένα σκορ που άλλαξε μετά από
πέντε λεπτά όταν ο Ραγκούσης από ασίστ
του βλάμη σούταρε από κοντά για την ισοφάριση το παιχνίδι σε 1-1. Το τελικό 2-1 διαμόρφωσε και πάλι ο Παπαδόπουλος με δεύτερο
προσωπικό του γκολ, με πέναλτι στο 75’. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κουλέπης και
Παπαδόπουλος.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π., Μπαντης
Χρ., Μπαντης Π., Κουλέπης Κασιμης Κοσμας
Στέλιος Σιωτας Δήμος Τσουλος Κοσμάς Άρης
Παπαδόπουλος
Εμπορική Μανωλάκος Κεχαγιάς ( 35 Κότσιρας) Τσάμπρας (72 Κιούσης), Μιχαλόπουλος
Δανέζης (85 καράπας), Ανθης Βαρδακώστας
Γιγκλας Βλάμης Ραγκούσης καλομενίδης

ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤΉΡΙΟ – ΟΑΕΔ 1-1

ροχή του ΟΑΕΔ απο την αρχή του αγώνα δεν
καρποφόρησε, καθώς δυο φορές τα δοκάρια
σταματησαν τα σουτ των Γεωργατζέλη και
Ψυρίδη με αποτέλεσμα το πρώτο μέρος να
λήξει 0-0, αφού και από τη μεριά του το Ταχ
Ταμ., δεν κατάφερε να σημειώσει κάποιο γκολ.
Στο δευτερο ημίχρονο μπήκε πιο δυνατά το ΤΤ
κι εκανε το 1-0 στο 55' με τον Στάθη. Η πρωτοβουλία κινήσεων περασε κ παλι στον ΟΑΕΔ
επιδιώκοντας την ισοφάριση απο τη μια, κινδυνεύοντας απο τις αντεπιθέσεις να δεχθεί και
δεύτερο τέρμα. Το γκολ της ισοφάρισς ή ρθε
τελικα απο τον Ψυρίδη στο 75' με ωραία ντρίμπλα διείσδυσε απο αριστερά και βρέθηκε
μονος με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ακολούθησαν αρκετές φάσεις εκατέρωθεν με δύο
δοκάρια αντίστοιχα, αλλά και την μοναδική ευκαιρία να φυγει ο ΟΑΕΔ με το τρίποντο της
νίκης οταν ο Γιοχάλας σε σέντρα του Δίζου
απο δεξιά σηκώθηκε μόνος του στο ύψος της
μικρής περιοχής και με κεφαλιά εστειλε τη
μπάλα ξυστά πανω απο το οριζόντιο δοκάρι,
για να διατηρηθεί το 1-1, ως τελικό σκορ. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Ιατρίδης
Ν., Συνοδινός, Μαρσώνης, και από τους φιλοξενουμένους οι Ψυρίδης, Μανωλιάδης και Γεωργατζέλης.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Γκλάβας, Συνέσιος, Βασιλείου Μακρής, Μανωλιάδης, Μπαρτζιώτης,
Βασιλείου, Γιοχάλας, Ραίος, Δίζος, Ψυρίδης,

ΓΛΚ - ΟΔΥΕ 5-1
Έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Καλογιάννη,
πρωτίστως αλλά και γενικά όλη την ομάδα το
ΓΛΚ, πήρε μια μεγάλη νίκη τόσο σε σπουδαιότητα, όσο και σε ουσία, αφού είναι η πρώτη
νίκη στο νέο πρωτάθλημα, και μ’ αυτή βάζει τις
βάσεις για μια καλύτερη πορεία. Ο ΟΔΥΕ, με
πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί και δίκια ηττήθηκε. Για
τους νικητές τρια γκολ σημείωσε ο Καλογιάννης και από ένα οι Καλλιωρας,Καζολης. Το
γκολ των ηττημένων σημείωσε ο Παπαναγιώτου, ενώ διακρίθηκαν εκτός του σκόρερ και οι
Δρέκος και Χατζηνικολάου.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμιχαήλ , Βούζας, Χατζηνικολάου, Δρέκος, Μίχος, Παγίδας, Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου, Καντζούρης, Στόικος.

Ομορφο θέαμα κ δυνατό ποδόσφαιρο. Η υπε-

Υπ Γεωργίας - Τελωνειακοί 3-1
Μεγάλη νίκη σημείωσε το Υπουργείο Γεωργίας κόντρα στην κατά τα άλλα καλή ομάδα του Τελωνειακών με το δείκτη του σκορ να δείχνει το 3-1 .
Στο σκορ προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με ένα αυτογκόλ του Ζυγούρη με το οποίο έγινε το 0-1 και έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη του Υπουργείο Γεωργίας ήταν καλύτερο και πιο ουσιαστικό και κατάφερε όχι μόνο να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 55° τέρμα του
Μπάμη, λλά και να σημειώσει και άλλα δύο γκολ, που του χάρισαν τη νίκη. Στο 65 Γιαννόπουλος με πλασέ έδωσε το προβάδισμα στο Υπουργείο Γεωργίας κάνοντας το 2-1 και στο 90 Γαριπίδης με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ζυγούρης Ραϊκος και
Μπάμης
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Σαλτερής, Ασωνίτης (75΄ Κατσάφαρος), Ζυγούρης, Μπούρας, Κολυμπίρης ( 45’ Τασούλης), Μπαρμπαγιάννης ( 60’ Ράικος), Κυριάκου ( 45’ Μπάμης), Κατερινόπουλος ( 30’ Γιαννόπουλος- 80’ Φλέρης), Γάγγος ( 50’ Γκιλάκης), Γαριπίδης, Κουτελιδάκης ( 55’ Χατζηδιαμαντής).
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