
Άνετη επικράτηση της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, με σκορ 8-1, κόντρα στην
ελλιπέστατη ομάδα της ΠΟΕΔΗΝ, που δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα

Ακόμη και σή-
μερα, μετά την
παρέλευση ενός
μηνός, και κανείς
δεν μπορεί να πι-
στέψει πως ο
Γιώργος Δοβρίδης
δεν είναι ανάμεσά
μας! 

Κανείς απο την Εμπορική δεν μπορεί να πι-
στέψει, πως η λήξη του αγώνα βρήκε την
ομάδα τους ηττημένη 4-2. Αξίζει να σημειωθεί
πως η ομάδα των Τραπεζιτών είχε προηγηθεί
ακόμη και με 2-0.

3ποντο με
σημασία
Η σημαντική νίκη
του Δήμου Αθη-
ναίων με σκορ 3-0
επί του Υπ Εσωτε-
ρικών/Περιφέριας
σημάδεψε την
πρεμιέρα του
πρωταθλήματος
της Α’ κατηγορίας 
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ΠΟΕ/ΥΠΠΟ – ΠΟΕ/Δ0Υ  1-1
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των
δυο μονομάχων, όπου έπρεπε στο τέλος να
στεφθεί νικήτρια κάποια ομάδα αυτή θα
επρεπε να ήταν η ΠΟΕ/Δ0Υ, που έχασε αρκε-
τές ευκαιρίες ενώ είχε και δυο δοκάρια.  Και τα
δυο τέρματα σημειώθηκαν στο πρώτο μέρος.
Στο 25’ ο Γκόγκας ύστερα από αραία κεφαλιά
μετά από ωραίο συνδυασμό του Ταπραντζή
Ζωχιου και σέντρα του τελευταίου έγινε το 0-1.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή  η ΠΟΕ/Δ0Υ είχε χάσει
δυο  ευκαιρίες τετ-α-τετ των Βέρου και Ζωχιού,
Παρά το γκολ οι φιλοξενούμενοι συνέχιζαν να
πιέζουν, χωρίς όμως να σημειωθεί γκολ. Αντί-
θετα στη ροή του αγώνα στο 40 όταν από κόρ-
νερ κι ενώ ό Κατσιπάνος έκανε τρομερή
απόκρουση στο ένα μέτρο αυτή επέστρεψε
στο Καραμανίδη που με κοντινό πλασέ έκανε
το 1-1 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρό-
νου. Στο δεύτερο συνεχίστηκε το ίδιο με την
ΠΟΕ/Δ0Υ  να επιτίθεται και να χάνει ευκαιρίες
και το ΥΠΠΟ  να αμύνεται.Στο 89 και 90 χάθη-
καν δύο κλασικές ευκαιρίες για να γίνει το 1-2
από τον Βέρο  στο 89’ που σε τετ α τετ με τον
Ζερίνο πλάσαρε μόλις άουτ δίπλα από το αρι-
στερό κάθετο δοκάρι, ενώ  στο 90 ο Κρητικός
πλασάρει από το ένα μέτρο και την έστειλε
στο δοκάρι Επίσης δοκάρι είχε στο 80 ο Βασι-
λείου ύστερα από ωραία εκτέλεση κόρνερ 
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος Καμιδης Ζωχιός Μηα-
δόπουλος Γκόγκας Μπουζινέκης Βασιλείου
Βλάχος Κρητικός Βέρρος Ταπραντζής (Γακό-
πουλος Φτούλης  Μ., Χρήστου Φτούλης Κ.,
Φλέσσας Λώτσης).

ΒΟΥΛΗ – ΟΣΥΠΑ 1-1
Ύστερα από ένα αμφίρροπο και δυνατό παι-
χνίδι οι δύο ομάδες ανεδείχθησαν ισόπαλες 1-
1.Η Βουλή μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και
εκμεταλλευόμενη  την χαλαρότητα και την
αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων δη-
μιούργησε ήδη στα πρώτα 10΄ . Η πρώτη με-
γάλη ευκαιρία έγινε όταν ο Βαγγες από πλάγια
έκανε την συρτή πάσα στον Ζουγκα κ αυτός
μόνος με τον τερματοφύλακα έστειλε την
μπάλα άουτ Στην αμέσως επόμενη φάση ο
Εμιρζας έβγαλε με πολύ ωραία μπαλιά τον
Ζουγκα στην πλάτη της άμυνας κ αυτός

έβγαλε τον Βαγγέ απέναντι απ' τον τερματο-
φύλακα για το 1-0 με ωραίο τελείωμα. Από το
20΄λεπτό όμως και ύστερα η ΟΣΥΠΑ πήρε την
πρωτοβουλία των κινήσεων απείλησε στο 28΄
και στο 35΄με σουτ των Παπακώστα και Μα-
γειρίκα που πέρασαν ελάχιστα άουτ για να
ισοφαρίσει στο 38΄με απ ευθείας εκτέλεση
φάουλ του Μαγειρίκα. ΟΙ Ζουγκας Ξαφακης
και Βαγγες έχασαν ευκαιρίες στο πρώτο μέρος
για λογαριασμό της Βουλής. Στο  Β΄ημίχρονο
το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο με την ΟΣΥΠΑ
όμως να έχει την πιο κλασική ευκαιρία όταν
στο 70΄ μετά απο κάθετη πάσα του Αμουτζιά ο
Καλλώνης βρέθηκε μόνος απέναντι από τον
αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος απέ-
κρουσε σε κόρνερ το πλασέ του. Αντ/ιθετα  η
Βουλή έχασε πάλι πολλές ευκαιρίες με τον
Ασημακόπουλο να βγαίνει απέναντι απ'τόν
τερματοφύλακα αλλά να πασάρει στον Αρβα-
νίτη κ αυτός έκανε πολύ κακό τελείωμα  Τελευ-
ταία φάση με τον Ασημακόπουλο κ πάλι
απέναντι απ' το τέρμα το πλασέ πέρασε ξυστά
απ' το κάθετο δοκάρι. Από τη’Βουλή διακρίθη-
καν οι Ρέντος  Μπαράκος Βαγγές και από την
ΟΣΥΠΑ οι Δαμήλος, Αμουτζιάς, Παπακώστας
και Μαγκάτος.
ΒΟΥΛΗ: Γουργιώτης Καραβελης Ρέντος Βα-
σιος Τσαμαδης Μπαράκος Χαραλαμπίδης Ξα-
φακης Ζουγκας Εμιρζας Βαγγες Αλλ
-Σουμελιδης Ασημακόπουλος Αρβανίτης Κα-
ρανασος Κουτρομανος Ζουζουλης
ΟΣΥΠΑ.(Δραγώτης) : Γεργής, Δρακόπουλος
(Καραγεώργος), Κοντογεώργης, Καρράς,Πα-
νόπουλος, Δαμηλος (Νιώτης), Αμουτζιάς, Μα-
γειρίκας, Παπακώστας, Καλλώνης
(Σακαρέλος), Μαγκάτος.
• Το ευχάριστο γεγονός όμως είναι η επι-
στροφή του Άσου της Βουλής Γιώργου Βαγγε
μετά από 1.5 χρόνο όπου είχε τραυματιστεί .

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – 
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3-0
Σε ένα παιχνίδι όπου αντιμέτωπες από την
πρώτη αγωνιστική βρέθηκαν δυο ομάδες, οι
οποίες θα πρωταγωνιστήσουν στο φετινό
πρωτάθλημα, ο Δήμος Αθηναίων πιο ουσια-
στικός στην τελική προσπάθεια, πήρε σπου-
δαία νίκη με σκορ 3-0. Το Υπουργείο πίεσε και

πήρε τον έλεγχος των κινήσεων, με συνέπεια
να χάσει κάποιες ευκαιρίες με τον Κίτση, από
πάσα του Συμεωνίδη , Λαζάκη και Γκάτση.
Μετά το μισάωρο ο Δήμος ισορρόπησε τον
αγώνα και κατάφερε στο 40’ να ανοίξει το
σκορ όταν ο Ροντρίγκεζ γύρισε την μπάλα
στον Τσαβδαρίδη κι εκείνος έκανε το 1-0. Στην
επανάληψη  ο Δήμος ήταν καλύτερος πήρε τα
ηνία του αγώνα και κατάφερε με άλλα δυο
γκολ να πάρει τη νίκη. Και ειδικά μετά το 70’
όταν  έγινε αλλαγή και ο Συμεωνίδης, το
Υπουργείο μείωσε την αγωνιστική δυνατότητα.
Έτσι στο λεπτό αυτό έγινε το 2-0 , όταν σε γύ-
ρισμα του Παπαμίχαλου ο Μαυρέλης στην
προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα
την έστειλε στα δίχτυα. Το τελικό 3-0 διαμόρ-
φωσε στο 90’ ο Τσαβδαρίδης σημειώνοντας το
δεύτερο προσωπικό του γκολ.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ζέρβας, Μα-
κρίδης, Νακόπουλος, Βαρυθυμιάδης, Μαυρέ-
λης  Καστάνης, Κίτσης, Πλατής ,Συμεωνιδης
Γκάτσης, Λαζάκης (Μπάρτζος, Δημητρπόου-
λος, Μίχας Δ., Μίχας  Ι Κορμέτζας)

Συγχαρητήρια από Μίχα
Μετά τη λήξη του αγώνα ο Δημήτρης Μίχας,
ως υπεύθυνος – προπονητής του Υπ Εσωτε-
ρικών/Περιφέρεια, έδωσε τα συγχαρητήριά του
στην αντίπαλη ομάδα, και κυρίως στους Το-
πάλη, Καναβό (ο τελευταίο έκανε άριστο κοου-
τσάρισμα), αποδεχόμενος την ήττα την οποια
αποδίδει στο γεγονός πως η ομάδα δεν μπό-
ρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
αγώνα λόγω έλλειψης αυτοσυγκέντρωσης και
όχι λόγω δυνάμεως  ή ικανοτήτων. 

Προσθήκη με Βογιατζή!
Μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου,
πρόσθεσε στη δύναμή του ο Δήμος Αθηναίων.
Πρόκειται για τον Στέλιο Βογιατζή, που για πα-
ραπάνω από μια 10ετία αγωνίστηκε με την
Προοδευτική. Και εν συνεχεία σε πολλά σωμα-
τεία κυρίως του Πειραιά, μετρώντας πάνω από
600 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγο-
ρίες.  Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε
στα τέλη της δεκαετίας του ’70 στην Δόξα Πει-
ραιά, με την οποία κατέκτησε και το Κύπελλο
Πειραιά την περίοδο 1978-79

ΔΟΕ – ΟΣΥΟ 0-3
Πολύ καλή εμφάνιση από τη μεριά της ΟΣΥΟ, που στον αγώνα με τη ΔΟΕ, κατάφερε και βρήκε τρεις φορές τα αντίπαλα δίχτυα και δίκαια επι-
κράτησε 3-0, παίρνοντας το πρώτο 3ποντο από τηνπρώτη κιόλα αγωνιστική.  Το σκορ άνοιξε στο 23’ ο Καραγιάννης κάνοντας το 0-1,   για να
για να διπλασιάσει τα τέρματα των φιλοξενουμένων στο 35’ ο Τσακνάκης και μ’ αυτό το σκορ να λήξει το πρώτο μέρος.  Στην επανάληψη δεν
άλλαξε κάτι με την ΟΣΥΟ  να σημειώνει και τρίτο τέρμα με δεύτερη προσωπική ενέργεια του Τσακνάκη που στο 75 διαμόρφωσε το τελικό 0-3.
Διακρίθηκαν Παπαχριστόπουλος Καϊδατζής Καλαλής 
ΟΣΥΟ:  Παπακωστόπουλος, Ροδίτης Καραγιάννης Παπαχριστόπουλος Αμπελιώτης Σακκάς Καϊδατζής Καλαλής Καπερώνης Τσακνάκης Δήμος
(Πιας Καραγεωργίου).
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Αποσβολωμένη είναι όλη η
ποδοσφαιρική και όχι μόνο
κοινότητα των Δημοσίων
υπαλλήλων και του Αθλητι-
κού Τομέα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
στο άκουσμα του θανάτου
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΟΒΡΙΔΗ. Ο
άνθρωπος που ήταν συ-
νώνυμο με την καλοσύνη,
τη συναδελφικότητα και
την αλληλεγγύη δεν υπάρ-
χει πια. Μαζί του θα χαθεί
η πληθωρική του παρου-
σία, οι ουσιαστικές παρεμ-
βάσεις και βέβαια η
στεντόρεια φωνή του σε κάθε συνεδρίαση της ολομέλειας των
εκπροσώπων των ομάδων και στο γήπεδο. Ήταν αγαπητός σε
όλους ο Γιώργος και όλοι έχουν μια καλή κουβέντα να πουν.
Αναμφίβολα η απουσία του στους χώρους εργασίας του και
στα γήπεδα θα γίνει άμεσα αισθητή.
Ο Αθλητικός Τομέας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και όλες οι ομάδες
συλλυπούνται την οικογένεια του άτυχου Γιώργου για τη με-
γάλη αυτή απώλεια. Η κηδεία του συναδέλφου και φίλου έγινε
την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:30, στο Γ’  Νεκρο-
ταφείο και τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, συγγε-
νείς, φίλοι και αρκετοι εκπρόσωποι ομαδων του Αθλητικού
Τομέα της ΑΔΕΔΥ με τον τελευταίο να εκπροσωπείται απο τον
γ.γ. Δημήτρη Μίχα. Μάλιστα στο στεφάνι που είχε καταθέσει η
η ποδοσφαιρική ομάδα έγραφε: “Εφυγε ο φωνακλάς μας”. Με-
γάλη συγκίνηση και δέος για ένα σπουδαίο πρόσωπο που
άφησε τη σφραγίδα της αξιοπρέπειας και του σεβασμού όπου
και να πήγαινε...

ΠΟΕΔΗΝ – ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 1-8
Με το “δεξί” ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους, οι περσινοί πρω-
ταθλητές, επικρατώντας εύκολα της ΠΟΕΔΗΝ με 1-8. Το ματς
δεν χώρα κριτική, αφού το ΥΕΘΑ επικράτησε σε όλες τις γραμ-
μές, είχε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού και το σκορ θα μπο-
ρούσε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι
φιλοξενούμενοι έχασαν τουλάχιστον πέντε κλασικές ευκαιρίες
για γκολ.  Το συγκρότημα του Βασίλη Τρίχου ξεκίνησε δυνατά
το ματς, πήρε εξ´ αρχής την κατοχή, δεν απειλήθηκε και δημι-
ούργησε πολλές και καλές ευκαιρίες για γκολ. Σε μία από
αυτές στο 21´ ο Χαλυκιάς με προσωπική ενέργεια έκανε το 0-
1. Μετά από κόρνερ  του Μυκωνιάτη στο 32´, ο Καστανιώτης
με κεφαλιά έκανε το 0-2. Σκορ ημιχρόνου 0-3, εκ νέου με τον
Χαλυκιά, με ασίστ του Καραβασιλειάδη στο 39´.  Στο β´ μέρος
η εικόνα δεν άλλαξε και το 0-4 έγραψε ο Αγγελίδης με πλασέ
στο 50´, σε παράλληλη σέντρα του Χαλυκιά. Την σκυτάλη
πήρε ο Κουκόπουλος και με όμορφο πλασέ έκανε το 0-5, στο
59´. Χατ τρικ για τον Χαλυκιά με πλασέ στο 67´. Κόρνερ από
τον Καραβασιλειάδη, ο Παρούσης στην θέση του (!) και με κε-
φαλιά κάνει το 0-7.  Στο 84´ γκολ της τιμής για τους γηπεδού-
χους με κοντινό πλασέ ο Χατζής κάνοντας το 1-7, ενώ το σκορ
έκλεισε με πλασέ ο Κουκόπουλος στο 87´ μετά από ασίστ του
Αγγελίδη σημειώνοντας το 1-8. Χωρίς να υστερήσει κανείς εκ
των παικτών του ΥΕΘΑ, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Χαλυκιάς,
Καραβασιλειάδης. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Σακκάς (46´ Παρασκουλά-
κης), Καστανιώτης, Βάγιας (60´ Χρυσοβέργης), Παρούσης,
Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος (46´ Μουζής), Κουκόπουλος,
Χαλυκιάς, Μυκωνιάτης (46´ Αγγελίδης)
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1η ΑΓΩΝ
Βουλή Ελλήνων ΟΣΥΠΑ 1 -1
ΔΟΕ ΟΣΥΟ 0 -3
Πυροσβεστική Επιμελητήρια Αν
ΠΟΕΔΗΝ ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 1 -8
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ ΠΟΕ/Δ0Υ 1 -1
Δήμος Αθηναίων 3 -0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡΜ

1 ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 1 3 1 0 0 8 1
2 ΟΣΥΟ 1 3 1 0 0 3 0
3 Δήμος Αθηναίων 1 3 1 0 0 3 0
4 ΟΣΥΠΑ 1 1 0 1 0 1 1
5 ΠΟΕ/Δ0Υ 1 1 0 1 0 1 1
6 ΠΟΕ/ΥΠΠΟ 1 1 0 1 0 1 1
7 Βουλή Ελλήνων 1 1 0 1 0 1 1
8 1 0 0 0 1 0 3
9 ΔΟΕ 1 0 0 0 1 0 3
10 ΠΟΕΔΗΝ 1 0 0 0 1 1 8
11 Επιμελητήρια 0 0 0 0 0 0 0
12 Πυροσβεστική 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
Δήμος Αθηναίων Βουλή Ελλήνων
ΟΣΥΠΑ ΔΟΕ
ΟΣΥΟ Πυροσβεστική
Επιμελητήρια ΠΟΕΔΗΝ
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ ΠΟΕ/ΥΠΠΟ
Υπ Εσωτερικών/Περιφέρεια ΠΟΕ/Δ0Υ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1η ΑΓΩΝ
ΟΛΜΕ Εφοριακοί 3 -3
Υπ Παιδείας Υπ Γεωργίας 4 -4
Τελωνειακοί Δήμος Γαλατσίου 0 -2
Εμπορική Ταχ Ταμιευτήριο 2 -4
ΟΑΕΔ ΟΔΥΕ 4 -4
ΕΦΚΑ ΓΛΚ 3 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ταχ Ταμιευτήριο 1 3 1 0 0 4 2
2 ΕΦΚΑ 1 3 1 0 0 3 1
3 Δήμος Γαλατσίου 1 3 1 0 0 2 0
4 Υπ Γεωργίας 1 1 0 1 0 4 4
5 ΟΔΥΕ 1 1 0 1 0 4 4
6 ΟΑΕΔ 1 1 0 1 0 4 4
7 Υπ Παιδείας 1 1 0 1 0 4 4
8 Εφοριακοί 1 1 0 1 0 3 3
9 ΟΛΜΕ 1 1 0 1 0 3 3
10 Εμπορική 1 0 0 0 1 2 4
11 ΓΛΚ 1 0 0 0 1 1 3
12 Τελωνειακοί 1 0 0 0 1 0 2

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
ΕΦΚΑ ΟΛΜΕ
Εφοριακοί Υπ Παιδείας
Υπ Γεωργίας Τελωνειακοί
Δήμος Γαλατσίου Εμπορική
Ταχ Ταμιευτήριο ΟΑΕΔ
ΓΛΚ ΟΔΥΕ

Ο Γιώργος Δοβρίδης
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ΕΦΚΑ – ΓΛΚ 3-1
Σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος σημείωσε ο ΕΦΚΑ, που νίκησε δίκαια
και καθαρά 3-1 το ΓΛΚ και μάλιστα κάνοντας
την ανατροπή, Οι φιλοξενούμενοι παρότι προ-
ηγήθηκαν 0-1, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν
το σκορ, ειδικά στο δεύτερο μέρος και να ηττη-
θουν.  Το σκορ άνοιξε στο 10’ ο  Λογοθέτης με
τη βοήθεια και του Σταυρακάκη  κάνοντας το
0-1   για να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 20’ ο Τσαλα-
πατάνης, σκορ με το οποίο έληξε και το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη ο ΕΦΚΑ με περισσό-
τερες δυνάμεις κατάφερε κι έφθασε δυο φορές
στο γκολ. Στο 70’ ο Πολυγένης έκανε το 2-1
και στο 85’ ο Ευθυμίου, διαμόρφωσε το τελικό
3-1. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Πολυγέ-
νης, Τσαλαπατάνης, Σαββίδης, Πόγκας, ενώ
από το ΓΛΚ οι Φουντουλακης,Μελτινος, Λογο-
θέτης,Καζολης.
ΕΦΚΑ: Πόγκας, Σταυρακάκης, Μπούζης,
Φράγγος, Σαββίδης, Ζορμπάς, Γρίβας, Τσαλα-
πατάνης, Οικονόμου, Χρηστάρας, Ακτύπης
(Πολυγένης, Τσουβαλτζίδης, Κατσαβός, Ευθυ-
μίου, Χριστόπουλος, Κελαιδής, Σήφης).

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΑΧ ΤΑΜ 2-4
Με το δεξί ξεκίνησε η σεζόν για το Ταχυδρο-
μικό Ταμιευτήριο που επικράτησε της εμπορι-
κής με σκορ 4-2 Το ματς ξεκίνησε νευρικα για
τις δύο ομάδες που λογικό ήταν πως μετά από
τρεις μήνες αποχής έψαχναν να βρουν τα πα-
τήματα τους. Η Εμπορική θα μπορούσε να
ανοίξει το σκορ, αλλά από την άσπρη βούλα ο
Βλάμης στο 20’, δεν μπόρεσε να νικήσει τον
Μαρσώνη, που απόκρουσε. Το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο προσπάθησε να σκοράει  αλλά
και στις δύο περιπτώσεις ο φύλακας Μανωλά-
κος ήταν εκεί και αποσόβησε τους κινδύνους.
Γύρο στο 30 ο Βλάμης πήρε το αίμα του πίσω
για το χαμένο πέναλτι και με ένα ξερό σουτ
έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας του
Ταχ Ταμ ανοίγοντας το σκορ για τους τραπεζι-
κούς. Ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Ανθής από
πλάγια θέση με εκτέλεση φάουλ αιφνιδίασε
τον αντίπαλο Μαρσώνη κι έκανε το 2-0, με το
οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη
το Ταχ Ταμ, ήταν καλύτερο και αρχικά με ευ-
στοχο πέναλτι του Συριανού σε ανατροπή του
Ιατρίδη Ν, ισοφάρισε σε 2-2. Το τελικό  τύπο
του με το φύλακα και διπλασίασε τα τέρματα
για τους γηπεδούχους στο 40 του Ταχυδρομι-
κού Ταμιευτηρίου Μπήκε και πάλι στη διεκδί-
κηση του ματς όταν από κακό υπολογισμό του
Μανωλάκου σε γύρισμα της μπάλας έχασε το
και ο Γιώτης με ωραίο πλασέ έκανε το 21 που
ήταν το σκορ του ημιχρόνου στο δεύτερο ημί-
χρονο ξεκίνησε με Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
με ανεβασμένη ψυχολογία να προσπαθεί να

ανατρέψει το ματς κάτι το οποίο κατάφερε
Μιας και ομάδα της εμπορικής δεν ανταποκρί-
θηκε στις απαιτήσεις έτσι στο 55 με πέναλτι
που εκτέλεσε ο συριανός συνάνθρωποί του
Ιατρίδη Νίκου έγινε το 22 το τους το σκορ δια-
μόρφωσε ο Ιατρίδης Νίκος με δύο γκολ στο 70
και 85 κάνοντας το 2-4 που ήταν και το τελικό
σκορ. 
Εμπορική: Μανωλάκος Δανέζης (75 Τσάμ-
πρας), Κεχαγιάς Χρονόπουλος Ανθης Καραν-
τζούνης Βαρδακώστας Ραγκούσης Ανδρεάδης
(65 Γιγκλας), Βυλλιώτης Βλάμης (80’ 

ΟΛΜΕ – ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3-3
Οι παίκτες των γηπεδούχων νόμιζαν ότι το
παιχνίδι τελειώνει από το πρώτο ημίχρονο έτσι
παρότι προηγήθηκαν 3-0 στο τέλος κατάφε-
ραν να φύγουν με τον πόντο της ισοπαλίας
κόντρα στους Εφοριακούς που στο δεύτερο
έπαιξαν ψυχωμένα και με τρια τέρματα έφυγαν
ικανοποιημένοι από το γήπεδο. Στο 17 ο Λύ-
τρας  με σουτ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0
για την ΟΛΜΕ, ενώ  στο 32 ο Τσίντζος με
ωραίο σουτ έκανε το 2-0. Η ΟΛΜΕ που συνέ-
χισε να πιέζει κατάφερε στο 38’ με δεύτερο
προσωπικό τέρμα του Τσίντζου, να κάνει το 3-
0, διαμορφώνοντας το πρώτο μέρος. Στην
επανάληψη οι Εφοριακοί πατώντας καλύτερα
κατάφεραν να σημειώσουν τρία γκολ και να
πάρουν την ισοπαλία που είναι πολύτιμη για
αυτούς. Στο 60 ό φίλος αρχικά μείωσε 3-1 ενώ
ο Τσιάρας στο 72 ακόμα περισσότερο οδη-
γώντας το δείκτη του σκορ στο 3-2. Το τελικό
3-3 διαμόρφωσε στο 80 ο Φίλος. Διακρίθηκαν
από τους γηπεδούχους Τζοβάρας Τσίντζος,
Λιάσκος Ενώ από τους εφοριακούς οι Φίλου
Μακράκης Παπακαλοδούκας 
ΟΛΜΕ (Νικόπουλος):  Τζοβάρας Βουτυρέας
Γκαβογιαννακης Λιάσκος Καπανταιδακης Γα-
ρυπιδης Τσιγκούλης Τσίντζος Τσόκρης Κρα-
σώνης Λύτρας (Αποστολόπουλος Πούλος).

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ -
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΓΕΩΡΓΊΑΣ 4-4 
Απίστευτο κι όμως αληθινό. Σημειώθηκαν
οκτώ γκολ, κι όμως δεν αναδείχθηκε νικητής
στον αγώνα της πρεμιέρας, όπου το Υπουρ-
γείο Παιδείας και το Υπ Γεωργίας  έστειλαν τον
δείκτη να δείξει το 4-4. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν
το σκορ στο 10’ με τον Μητσιάκη να κάνει το
1-0, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος έχασε την ευ-
καιρία να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρ-
ματα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά το Υπ
Γεωργίας με τρια γκολ που σημείωσε στη συ-
νέχεια πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων. Στο
30’ ο Μπαρμπαγιάννης ισοφάρισε σε 1-1 με
κεφαλιά, ενώ τα τέρματα διπλασίασε ο Γιαννό-
πουλος με πλασέ στο 35΄. Το Γεωργίας συνέ-

χισε να πιέζει  με συνέπεια να προσθέσει άλλα
δυο τέρματα στο 40’ με τον Κατερινόπουλο και
στο 45’ ο  Γαρυπίδης έκανε το 1-4, με το οποίο
έληξε το πρώτο μέρος.  Στην επανάληψη το
Παιδείας πάτησε καλύτερα και κατάφερε  με
τρια γκολ να φέρει τον αγώνα στα ίσα.  Ο
Πουρνάρας στο 60 με απευθείας χτύπημα
φάουλ, στο 70 ο Μητσιάκης  και ο Πιπιλίκας
στο 80 ισοφάρισε σε 4-4 Ευκαιρίες από πλευ-
ράς γηπεδούχων απώλεσαν οι Μητσιάκης,
Μπουρτζινος και Καραγιάννης. Διακρίθηκαν ο
τερματοφύλακας Μουράτογλου που με τις φο-
βερές αποκρούσεις κράτσησε την εστία του
και απέφυγε το Παιδείας την ήττα,  Μητσιάκης
Πουρνάρας και Πατηλας, ενώ από το Γεωρ-
γίας οι Γαρυπίδης, Κατερινόπουλος, Γιαννο-
πουλος
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: : Σαλτερής, Ασωνίτης ( 80’
Κουτσούρης), Γκιλάκης (50΄Χατζηδιαμαντής),
Μπούρας, Τασούλης (45΄Παπαβασιλείου),
Μπαρμπαγιάνης, Κυριάκου ( 45’ Κολυμπίρης),
Κατερινόπουλος ( 45’ Γάγγος), Ζυγούρης ( 55’
Ράικος), Γαριπίδης, Γιαννόπουλος ( 45’ Κουτε-
λιδάκης)

ΟΑΕΔ – ΟΔΥΕ 4-1
Μεγάλη νίκη σημείωσε ο ΟΑΕΔ, στο πρώτο
παιχνίδι υπο το βάρος της απώλειας του Γιώρ-
γου Δοβρίδη, την οποία νίκη την αφιερώνουν
στη μνήμη του. Οι νικητές έδειξαν περισσό-
τερο έτοιμοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και
δίκαια επικράτησαν 4-1. Το 1-0  έκανε στο 16'
ο Μακρής που βρεθηκε μονος του σε σεντρα
απο δεξια πλασσαρε ευκολα. Το 2-0 στο 22' ο
Ψυρίδης με δυνατό σουτ αρκετά εξω απο την
περιοχή, ενώ το 3-0 στο 35' ο Ψυρίδης με
προσωπική ενέργεια έσπασε το οφσάιντ πε-
ταξε την μπαλα στην πλατη της αμυνας και
βρεθηκε τετατετ με τον τερματαφυλακα οπου
και  τον πλασσαρε εύστοχα. Στην επανάληψη
δεν άλλαξε κάτι πλην του δείκτη. Το 4-0 σημεί-
ωσε  στο 70' ο Ντράχας με διαγώνιο σουτ εξω
κ δεξιά απο την περιοχή. Το τελικό 4-1 διαμόρ-
φωσε στο 80’ ο Παπαπαναγιώτου για λογαρια-
σμό της ΟΔΥΕ. Από τους νικητές διακρίθηκαν
οι Ψυρίδης, Ντράχας και Κανελόπουλος και
από την ΟΔΥΕ οι Παπαπαναγιώτου, Βούζας,
Στόικος.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Γκλάβας, Συνέσιος, Βασι-
λείου Μακρής, Μανωλιάδης, Μπαρτζιώτης,
Βασιλείου, Ραίος, Ντράχας, Δίζος, Ψυρίδης.
Κανελοπουλος.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βουζας, Παπαμιχαήλ, Τσι-
ρούνης, Κατζουρης, Παιδούλιας, Παπαναγιώ-
του, Δανιηλίδης, Στόϊκος, Διαμαντάκος,
Τετώνης.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ – ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  0-2
Με πιο συναρπαστικό το πρώτο μέρος, όπου και οι δυο μονομάχοι είχαν όρεξη και φρεσκάδα και παρότι δεν σημειωθηκε κάποιο γκολ, ο δείκτης
έδειξε το άχαρο 0-0. Στην επανάληψη οι φιλοξενούενοι έδειξαν πως ήθελαν περισσότερο το παιχνίδι και κατάφεραν με δυο γκολ να πάρουν τη
νίκη με σκορ 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 60’ ο Άρης Κοσμάς, κάνοντας το 0-1, για να διπλασιάσει τα τέρματα ο Παπαδόπουλος στο 78’, διαμορφώ-
νοντας το τελικό 0-2. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Παπαδόπουλος Κοσμας Άρης Μπαντης Πέτρος
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης παναγιωτης Μπαντης χρηστος Μπαντης πετρος Κασιμης Κοσμας Στέλιος Τζανης Μανδηλαρας Σιωτας Κοσμάς
Άρης Παπαδόπουλος, (Ζιαγκος, Κουλεπης).

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

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

