Δεν πρωταγωνιστεί μόνον στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας το Ταχ Ταμιευτήριο, αλλά όλα αυτά τα
χρόνια της παρουσίας του στον Αθλητικό Τομέα, είναι υπόδειγμα ήθους και συνέπειας

Κι όμως μπορεί στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΟΕ/ΔΟΥ και
ΟΣΥΟ να σημειώθηκαν έξι γκολ
(!), εν τούτοις δεν αναδείχθηκε
νικητή, αφού ο δείκτης του σκορ
κόλλησε στο 3-3. Δυο γκολ σημείωσε ο Μυστιλόγλου (ΟΣΥΟ)

Οι νίκες που σημείωσαν τόσο ο
ΟΑΕΔ, όσο και το Υπ Γεωργίας
με Εφοριακούς 3-1 και ΟΔΥΕ 10 αντίστοιχα, τους διατηρεί στη
2η προνομιούχο θέση της Β’
κατηγορίας, την οποία μοιράζονται προς το παρών
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Στον εξ αναβολής αγώνα κυπέλλου το Ταχ Ταμ, επικράτησε 4-0
των Εφοριακών και πέρασε
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 3-1
Στο πρώτο 10λεπτο προηγήθηκε η πυροσβεστική με τον Φραγκογιάννη να κάνει το 1-0,
όμως άμεση ήταν η απάντηση για την ομάδα
τής Βουλής με τον Ζουγκα να κερδίζει πέναλτι
και να το εκτελεί εύστοχα για το 1-1. Τεράστια
χαμένη ευκαιρία με τον Βαγγέ να βγαίνει απέναντι από τον τερματοφύλακα όμως ο επιθετικός της Βουλής προσπάθησε να τον κρεμάσει
αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα από το οριζόντιο δοκάρι άουτ. Στην αμέσως επόμενη φάση
η πυροσβεστική πήρε προβάδισμα στο σκορ
με τον Κύρκη να κάνει το 2-1. Στο δεύτερο
μέρος η Βουλή πίεσε για την ισοφάριση . Άλλη
μια τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ασημακόπουλο να βγάζει με πολύ ωραία μπαλιά τον
Ζουγκα απέναντι απ'τον τερματοφύλακα ο
οποίος πραγματοποίησε σωτηρια απόκρουση.
Επίσης σε φάση διαρκείας Καρανασος και
Μπαράκος δε μπόρεσαν να βρουν εστία. Για
να έρθει στο 80’ ο Ξηρόκωστας και να κάνει το
τελικό 3-1.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Λουκιπούδης Τσακνιάς
Τέγας Χαραλαμπάκης Πλιατσικούρης Φραγκούλης Φραγκογιάννης Καρβούνης Κιέζος
Κύρκης Αθανασόπουλος (Παπαχρήστος Ξηροκωστας)
ΒΟΥΛΗ Κεπιδης Τσαμαδης Καραβελης Βασιος, Γουργιωτης Καρανασος Μπαράκος
Εμιρζας Βαγγές Ζουγκας Χαραλαμπίδης Αλλ
Ασημακόπουλος Αρβανίτης

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. -Ο.Σ.Υ.Ο. 3-3
Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ
των δύο ομάδων με κύριο χαρακτηριστικό τις
χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές
αλλά και τις δυο ανατροπές που σημειώθηκαν.
Χωρίς νίκη σε ένα ακόμη παιχνίδι τους γηπεδούχους, που θα μπορούσαν να την είχαν σημειώσει, αλλά τη μια το δοκάρι του Γκόγκα κι
ενώ ο πορτιέρο της ΟΣΥΟ ήταν εκτός θέσης
και η άλλη με τον Βασιλείου που δεν είδε τον
Τάπραντζη μόνο του για να την σπάσει και
προτίμησε να πλασάρει πάνω στον τερματοφύλακα της ΟΣΥΟ, ήταν κάποιες από τις
κλασσικότατες ευκαιρίες της ΠΟΕ/Δ0Υ. Στο
σκορ προηγήθηκε η ΟΣΥΟ 0-1 στο 10’ με κοντινό πλασέ του Σακκά ύστερα από κόρνερ ,

για να ισοφαρίσει στο 25’ ο Βέρρος ύστερα
από έναν ωραίο συνδυασμό μεταξύ των Τάπραντζη, Βασιλειου και Γκόγκα, κάνοντας το
1-1, ενώ στο 30’ οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με γκολ του Κρητικού που έκανε το 21. Το σκορ του πρώτου μέρους έληξε ισόπαλο
2-2 με τον Μυστιλόγλου να είναι ο σκόρερ.
Στην επανάληψη η ΠΟΕ/Δ0Υ μπήκε δυνατά
κατάφερε να κάνει το 3-2 στο 60’ με τον
Βλάχο. Όμως στο 75’ ’ η ΟΣΥΟ κατάφερε να
ισοφαρίσει σε 3-3 με πέναλτι του Μυστιλόγλου
ύστερα από χέρι αντιπάλου αμυνομένου που
ήταν και το τελικό, αφού οι ευκαιρίες που χάθηκαν μέχρι τη λήξη δεν άλλαξαν το σκορ. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Βασιλείου,
Τάπραντζης, Βέρρος, χωρίς να υστερήσουν οι
υπόλοιποι. Από την ΟΣΥΟ εκτός των σκόρερ
επίσης άρεσαν οι Καργιάννης, Αμπελιώτης και
Καπερώνης.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος Χρήστου Κοκοροσκος
Μηλαδόπουλος Γκόγκας Μπουζινέκης Βασιλείου Βλάχος Κρητικός Γακόπουλος Ταπραντζης (Γακόπουλος Φτούλης Ε Πάσχος
Φτούλης Κ Κολκουβινης Ζαρωτιάδης Ζωχιός
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Σακκάς, Ροδίτης, Παπχρισόπουλος, Αμπελιώτης, Καρίτζης Καϊδατζής,
Δήμος, Καραγιάννης, Καπερώνης, Μυστιλόγλου (Καναβάκης).

Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παρά τις απουσίες που
είχε, πήρε μια εύκολη νίκη με τα Επιμελητήρια
με σκορ 3-0. Στο 7′ μετά από ωραίο συνδυασμό των παικτών του ΥΕΘΑ που έχασαν πολλές ακόμα ευκαιρίες, ο Χαλυκιάς με όμορφο
μακρινό σουτ, άνοιξε το σκορ. Στο 19′ σε κεφαλιά του προωθημένου Καστανιώτη η μπάλα
αποκρούστηκε από το κάθετο δοκάρι. Στο 54′
ο Χαρακάκος με πλασέ ανέβασε τον δείκτη
του σκορ στο 2-0 μετά από ασίστ του Κουκόπουλου. Στο 58′ ο Καραβασιλειάδης μετά από
επίσης έξοχο συνδυασμό με πλασέ έγραψε το
τελικό 3-0. Για τους νικητές χωρίς να υστερήσει κανείς, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Χαλικιάς,
Μυκωνιάτης, Γιαννακάκης, Ελ Ράντυ.
ΠΟΕ-ΥΕΘΑ: Δόριζας, Βάγιας, Γιαννακάκης,
Καστανιώτης (46´ Χαρακάκος), Χρυσοβέργης,

Παρούσης, Μυκωνιάτης, Καραβασιλειάδης,
Χαλυκιάς, Αγγελίδης (46´ Ελ Ράντυ), Κουκόπουλος.

Δ.Ο.Ε.1-8
Καταιγιστική ήταν η ομάδα του Υπουργείου,
κόντρα στη ΔΟΕ, που στον αγώνα αυτόν δεν
βρήκε ούτε ρυθμό ούτε πατήματα, αλλά και
δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του συγκεκριμένου αγώνα. Αναμφίβολα το
γρήγορο γκολ του Κίτση μόλις στο 5’, έπαιξε
σημαντικό ρόλο για τη συνέχεια. Μετα το γκολ
αυτό και μέχρι το 25’ το Υπουργείο έπιασε μια
«διαβολεμένη» απόδοση με συνέπεια να γίνει
το 5-0. Στο 7’ ο Λαζάκης διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το 2-0, ενώ στο 9’ ένας ωραίος
συνδυασμός των Σουμελίδη και Κουρή ο τελευταίος τροφοδότησε τον Κίτση που έκανε το
3-0, ο ίδιος ήταν εκείνος που στο 15’ μετά
έναν ακόμη τέλειο συνδυασμό των Λαζάκη και
Γκάτση έκανε το 4-0. Το επιθετικό γκρεσέντο
των γηπεδούχων συνεχίστηκε με συνέπεια οι
ευκαιρίες να διαδέχονται η μια την άλλη. Έτσι
στο 25’ ο Λαζάκης έκανε το 5-0, ενώ στο 32’ ο
Κίτσης ύστερα από έναν ωραίο συνδυασμό
σημείωσε το 6-0. Το 7-0 έγινε στο 35’ από τον
Λαζάκη, και μ’ αυτό το σκορ έληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη έγιναν οι καθιερωμένες αλλαγές με τους Κορμέτζα και Παγκράτη
να παίρνουν τις θέσεις των Κίτση, Συμεωνίδη
με συνέπεια να πέσει ο ρυθμός και το Υπουργείο να περιορίσει την επιθετική του δράση. Ο
Κουρής στο 80’ με ατομική ενέργεια και σουτ
στο «Γ» έκανε το 8-0, ενώ το τελικο 8-1 διαμόρφωσε στο 65’ο Κουτσούκος με ατομική
ενέργεια. Δεν υπήρξε υστερήσας από τους νικητές, ενώ από την ΔΟΕ, που δεν βρέθηκε σε
καλή μέρα πάλεψε ο Τσιτλακίδης.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ! Ζέρβας,
Κωτσιώπουλος, Δημητρόπουλος, Μίχας Ι, Βαρυθυμιάδης, Πλατής , Συμεωνίδης, Γκάτσης,
Λαζάκης, Κίτσης, Κουρής.

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0-6
Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί εμπόδιο, αλλά ούτε και αντίπαλος για να κόψει τη φρενήρη φετινή πορεία του Δήμου Αθηναίων, που έχει κάνει το
απόλυτο σερί 5Χ5 και προχωρά ακάθεκτος, έχοντας κάνει ήδη στα πρώτα αυτά πέντε παιχνίδια και τη διαφορά στο +2 από τη δεύτερη ΟΣΥΟ
και το +3 από το Υπ Εσωτερικών/Πριφέρειας. Για μια φορά ακόμη ο Τσαβδαρίδης, βρίσκει το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και κάνει τα τέσσερα γκολ από τα συνολικά έξι της ομάδος του, δίνοντας το εύκολο γκολ. Σκόρερ επίσης στέφθηκαν οι Ροντρίγκεζ και Σφήκας. Διακρίθηκαν
εκτός του Τσαβδαρίδη και οι Βογιατζής με τον Σαϊτάνη, από τη μεριά των νικητών.
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Το Υπουργείο Πολιτισμού πήρε μια «επαγγελματική νίκη», εκμεταλλευόμενο
αφ ενός μεν την εμπειρία των παικτών του αφ ετέρου την αστοχία της
ΟΣΥΠΑ και αν τα συνδυάσουμε με το γεγονός ότι το 3-1 υπερ των γηπεδούχων διαμορφώθηκε στο 65΄σε μια φάση όπου δεν τηρήθηκε το fair play, ότι
στο 75΄ η ΟΣΥΠΑ έμεινε με 10 παίκτες με δεύτερη κίτρινη (αυστηρή) στον
Παπακώστα , στο 80΄ μείωσαν οι φιλοξενούμενοι σε 3-2 , στο 84΄και 87΄ έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν και τέλος δέχτηκαν το 4ο γκολ
στο 90΄ όταν όλη η ομάδα (συμπεριλαμβανομένου και του τερματοφύλακα)
είχε βγει μπροστά για την ισοφάριση είναι φανερό ότι το αποτέλεσμα αδικεί
σαφέστατα την ΟΣΥΠΑ. Συγκεκριμένα στο 10΄στη πρώτη επίσκεψη των γηπεδούχων στην εστία του Γεργη έγινε μια σέντρα από τα δεξιά έξω από την
περιοχή στο ύψος της μικρής περιοχής όπου ο Κατσαβριάς με ωραία κεφαλιά στο «Γ», έκανε το 1-0. Στη συνέχει η ΟΣΥΠΑ πήρε την πρωτοβουλία των
κινήσεων και στο 15΄ο Μαγκάτος μόνος με τον Ζερίνο πλασάρει άουτ. Στο
22΄ο ίδιος παίκτης μετά από πάσα του Αμουτζιά μπαίνει στη περιοχή σουτάρει για να αποκρούσει ο εκπληκτικός σε αυτόν τον αγώνα Ζερίνος. Στο 26΄οι
φιλοξενούμενοι συνεχίζουν να πιέζουν και μετά από συνδυασμό Μαγειρίκα Μαγκάτου -Καλλώνη ο τελευταίος μέσα στη περιοχή σουτάρει για να αποκρούσει και πάλι ο τερματοφύλακας. Στο 30΄αφού σε τετ α τετ του Μαγκάτου
απέκρουσε ο Ζερίνος στην επιστροφή της μπάλας σουτάρει ο Καλλώνης σε
κενή εστία αυτή κτυπάει στο κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια σε πόδι αμυνόμενου που προσπάθησε να τη διώξει και καταλήγει στα δίχτυα. Στο 43΄ σε
μια αντεπίθεση των γηπεδούχων ο , κορυφαίος για το Υπουργείο(μαζί με τον
Ζερίνο) και σκόρερ του αγώνα, Καραμανίδης κερδίζει φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το εκτελεί ο ίδιος και κάνει το 2-1. Στο Β΄ ημίχρονο το ΥΠ.ΠΟ.
έπαιξε έξυπνα κλείνοντας την άμυνα του και επιχειρώντας να απειλήσει επιθετικά με αντεπιθέσεις . Η ΟΣΥΠΑ είχε την κατοχή και δημιούργησε δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Καλλώνη στο 52΄όταν μπήκε κατά μέτωπο, περνώντας
δύο αντιπάλους, στη μεγάλη περιοχή για να βγει την τελευταία στιγμή ο Ζερίνος να πέσει στα πόδια του και να αποκρούσει και στο 58΄όταν ο Μαγκάτος
μετά από πάσα του Αμουτζιά σουτάρει μέσα από την μεγάλη περιοχή για να
αποκρούσει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας. Στο 65΄έγινε η πιο κρίσιμη φάση
που τελικά έκρινε και το τελικό αποτέλεσμα. Στο χώρο του κέντρου ο Παπακώστας, σε μια διεκδίκηση τραυματίζεται και πέφτει στο έδαφος, τόσο οι συμπαίκτες του οι οποίοι σταμάτησαν όσο και οι περισσότεροι παίκτες του
Υπουργείου φώναξαν να σταματήσει το παιχνίδι και να βγει η μπάλα έξω.
Όμως , ΔΥΣΤΥΧΩΣ, η φάση συνεχίστηκε και ο Καραμανίδης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν άκουσε και στο τέλος ζήτησε συγνώμη , μόνος του με τον
Γέργη πλασάρει και κάνει το 3-1. Δεν έφθανε μόνο αυτή η ψυχρολουσία για
την ΟΣΥΠΑ στο 72΄ο Παπακώστας προσπαθώντας να εκτελέσει γρήγορα
ένα φάουλ δέχεται την δεύτερη κίτρινη κάρτα και μένει η ομάδα του με 10
παίκτες. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα πιθανόν μετά από αυτές τις εξελίξεις να
τα παράταγε όμως όχι η ΟΣΥΠΑ. Η είσοδος των Κανέλλη και Νιώτη στο
75΄και 78΄, είχε προηγηθεί και η αλλαγή του Καραγιώργου, και η μετατροπή
του σχήματος σε 3-4-2 της έδωσαν νέα πνοή με αποτέλεσμα στο 80΄μετά
από ωραία προσπάθεια του Μαγειρίκα από δεξιά και σέντρα μέσα στη περιοχή ο Καραγιώργος στοπάρει και σουτάρει δυνατά για να μειώσει σε 3-2.
Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά καθώς η ΟΣΥΠΑ, έστω και με 10, προσπαθούσε να ισοφαρίσει χάνοντας τις δύο καταπληκτικές ευκαιρίες που αναφέραμε την αρχή στο 84΄με τον Μαγειρίκα και στο 87΄με τον Μαγκάτο , ενώ
το ΥΠ.ΠΟ. προσπαθούσε να κρατήσει τη νίκη και να βγει σε αντεπίθεση
όπως έγινε στο 90΄ με τον Καραμανίδη να διαμορφώνει το τελικό 4-2. Από
την ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν Αμουτζιάς, Καλλώνης ενώ βοήθησαν και οι αλλαγές.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Ζερινος, Νιξης, Μαντάς, Τριανταφύλλου, Δήμου, Φωτάκης, Καλογερόπουλος, Κατσαβριάς Οικονόμου, Καραμανιδης, Γκαβερας, Μπαντουδακης, Μάρκου, Γκαβελας.
ΟΣΥΠΑ (Ανδρινόπουλος Δραγωτης Γεργης Δρακόπουλος (Κανέλλης), Κοντογεώργης Παπακώστας Τσούμας (Νιώτης), Αμουτζιας Σακαρέλλος (Καραγιώργος), Δαμήλος Μαγειρίκας, Mαγκάτος, Καλλώνης.

Ευχές ενόψει εορτών
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων που πέρασε αλλά και της Πρωτοχρονιάς ο Αθλητικός Τομέας της ΑΔΕΔΥ και ο γ.γ της, Δημήτρης Μίχας, εύχονται σε όλους χρόνια πολλά με υγεία και η νέα χρονιά να είναι ιδιαίτερα
δημιουργική τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.
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ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Ο.Λ.Μ.Ε.
5-1
Σε καμία περίπτωση δεν χαρίστηκαν οι Τελωνειακοί των αντιπάλων τους, που στο συγκεκριμένο παρουσιάστηκαν με πολλές ελλείψεις,
αλλά και όλοι όσοι συμμετείχαν στον αγώνα,
δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις συνθήκες του αγώνα, με συνέπεια η ήττα και το ευρύ
σκορ, με το οποίο επικράτησαν οι γηπεδούχοι
να είναι δίκαιο. Τρια γκολ σημείωσε ο Σφύρης,
που ήταν και ο MVP του αγώνα, ενώ σκόρερ
επίσης στέφθηκαν και οι Νιανιός με τον Κοκκώνη. Για λογαριασμό των ηττημένων το γκολ
σημείωσε ο Τζαβάρας.
ΟΛΜΕ: Χαριζόπουλος Σπαντιδάκης Βουτυρέας Πετούνης, Τσιγκούλης Τζουβάρας, Δόγιας, Γκαβογιαννακης Αποστολόπουλος ,
Τσίτζος, Καρυπίδης
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΊ: Παπαδόπουλος Καπρατζάς
Βαρβαρίγος Καραγεωργόπουλος Ηλιόπουλος
Καφάσης Χασιώτης Κοκκώνης Νιανιος Σφυρής Βασιλείου (Μαρτίνης Λυμπέρης Μητρόπουλος Φωτόπουλος Νίνης Ιωάννου).

ωσε γκολ, όμως με το καλό του στήσιμο, έκανε
δύσκολη τη ζωή στους αντιπάλους τους, ενώ
και κάποιες ευκαιρίες που δημιούργησε δεν
είχαν ευτυχή κατάληξη. Οι τελευταίοι όμως
έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Νίκο Ιατρίδη,
έκαναν για μια φορά ακόμη ένα ουσιαστικό
παιχνίδι και επιβλήθηκαν 2-0. Στο 35’ συνήθης
ύποπτος (Νϊκος Ιατρίδης) με σουτ από πλάγια δύσκολη θέση έκανε το 1-0 με το οποίο
έληξε το πρώτο μέρος, ενώ ο ίδιος στο 80’ με
ατομική ενέργεια και σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Διακρίθηκαν οι Ιατρίδης Ν., Γιώτης,
Συνοδινός, Μαρσώνης.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Συνοδινός, Κιορκτσής,
Τσότρας, Παπαιωάννου, Ιατρίδης Ηρ., Σιδηρόπουλος, Γιακαλής, Ιατρίδης Ν., Γιώτης Στ., Συριανός, (Νικολόπουλος, Παπαδόπουλος).
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ :Μπαντης παναγιωτης
Μπαντης πετρος Κουλέπης αντωνος σκαβαρας λουκακης κοσμας Στέλιος μανδηλαρας κοσμας Άρης τσουλος Παπαδόπουλος αλλαγές
σιωτας ζιαγκος

Ο.Α.Ε.Δ.

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ.Λ.Κ. 2-5

- ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4-1

Συνεχίζει τις πολύ καλές του εμφανίσεις ο
ΟΑΕΔ, επικρατώντας αυτή τη φορά των Εφοριακών 4-1. Οι γηπεδούχοι φάνηκαν συνεπείς
στο ραντεβού τους με τη νίκη που είναι η τρίτη
συνολικά μέχρι σήμερα και τους φέρνει στη 2η
θέση, μόλις στους -3 από την κορυφή. Το
σκορ άνοιξε στο 20’ ο Μπαρτζιώτης κάνοντας
το 1-0, για να διπλασιάσει τα τέρματα στο 32’
ο Ψυρίδης, ενώ ο Γεωργατζέλης στο 40’ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, με το οποίο
έληξε το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο
οι Εφοριακοί κατάφεραν να μειίωσουν στο 60’
με τον Ναβρόρζογλου σε 3-1, χωρίς ωστόσο
συνέχεια. Αντίθετα στο 75’ ο Μανωλιάδης με
ωραία ενέργεια έκανε το 4-1, που ήταν και το
τελικό. Διακρίθηκαν οι Ψυρίδης Γεωργατζελης,
Σιάσος.
ΟΑΕΔ: Συνέσιος, Μακρής, Γεωργατζέλης,
Γκλάβας, Σταθόπουλος, Ντράχας, Μπαρτζιώτης Ψυρίδης, Λουκίδης, Δίζος, Ευθυμιάδης,
Κανελόπουλος.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

2-0

Δίκαιη νικη από τους γηπεδούχους που μπορεί να βρήκαν αντίσταση απέναντι σε έναν
Δήμο Γαλατσίου, που μπορεί να μην σημεί-

Καλύτερο και πιο αποτελεσματικό στα τελειώματα το ΓΛΚ, κατάφερε να φύγει από το γήπεδο με τη μεγάλη νίκη, επικρατώντας 5-2 του
Υπ Παιδείας. Αυτή η νίκη είναι η δεύτερη στο
πρωτάθλημα για τα ΓΛΚ, που ξεκόλλησε από
τις τελευταίες θέσεις και ήδη βρίσκεται στην
8η. Συναρπαστικό το πρώτο μέρος, όπου παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-0, εν
τούτοις το Υπουργείο κατάφερε και μείωσε σε
3-2. Στο πρώτο μισάωρο ο αγώνα είχε διαμορφωθεί 0-3, με τον Καλογιάννη μόλις στο 2’
να ανοίγει το σκορ. Ακολούθησαν δυο γκολ
του Βελαετη και Δήμου. Παρά τα τρια γκολ
που είχε δεχθεί το Υπουργείο, μείωσε σε 3-2
με τον Μητσιάκη στο 30’ και 40’, με το οποίο
έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη το
ΓΛΚ συνέχισε να πιέζει και κατάφερε με δυο
γκολ του Καζόλη με πέναλτι και με ένα δεύτερο του Καλογιάννη, να κάνει το 2-5, που
ήταν και το τελικό. Στα μείον του Υπουργείου
είναι οι ευκαιρίες, αλλά οι φιλοξενούμενοι
έχοντας σε καλή μέρα τον Λαγό, που έκανε
σωτήριες αποκρούσεις, κράτησε το σκορ. Από
τους νικητές εκτός του πορτιέρο Λαγού, επίσης άρεσαν οι Καλογιάννης, Μαρκόπουλος,
Δήμος και Φραγκουδακης. Από του Υπουργείο
ο Μητσιάκης ήταν ο κορυφαίος.

Εξ Αναβολής αγώνας κυπέλλου
ΤΑΧ – ΤΑΜ – ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4-0

«Καθάρισε» ο «Ιατρογκόλ»
Οι γηπεδούχοι επικράτησαν άνετα των αντιπάλων τους, διότι είχαν τη συνταγή που δεν
είχαν οι φιλοξενούμενοι. Και ήταν τα καλά και
ουσιαστικά τελειώματα των φάσεων που δημιουργούσαν. Σε ένα ακόμη παιχνίδι, και πάλι ο
Νϊκος Ιατρίδης, έδειξε τη δεινότητά του στο
σκοράρισμα και δίκαια όλοι τον αποκαλούν
«Ιατρογκολ»… Παρότι ο αγώνα ξεκίνησε με…
«καρδιοχτύπι» , αφού στο 10’ ο Γιώτης είδε
την μπάλα αντί να καταλήγει στα δίχτυα να
βρίσκει στο δοκάρι. Όμως δεν συνέβη το ίδιο
και στο 25’ με το σουτ του Ιατρίδη Ν., που κατέληξε στα διχτυα του Μακρόπουλου για να
γίνει το 1-0, ενώ ο ίδιος παίκτης (Ιατρίδης Ν),
αυξησε τη διαφορά στα δυο γκολ στο 40’ όταν
από πλάγια θέση, σούταρε και η μπάλα κατέληξε για δεύτερη φορά στα αντίπαλα δίχτυα,
για να γίνει το 2-0, με το οποίο έληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη και στο 70’ ο Γιώτης
με σουτ, έκανε το 3-0, για να ολοκληρώσει τη
νίκη της ομάδος του ο Κιορκτσής που στο 90’
από κοντινό πλασέ έκανε το τελικό 4-0. Μια
νίκη που επιτρέπει στο ΤΑχ Ταμ., να περάσει
στην επόμενη φάση το κυπέλλου της Β’ κατηγορίας. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ιατρίδης Ν., Γιώτης , Συνοδινός,
ΤΑΧ ΤΑΜ: Μπλάνας Τσότρας Παπαϊωάννου
Συνοδινός Κιόρκτσης Γιακαλής Σιδηρόπουλος
Γιώτης Ιατρίδης Ν Γιαννάκης (Παπαδόπουλος
Νικολόπουλος Ιατρίδης Η., Τηλέμαχος)
ΕΦΟΡΙΑΚΟΊ Μακροπουλος Παπαχαραλάμπους Αχλατης Γκίκας Χ., Γκίκας Α., Μακράκης Αϊδίνης Φίλος Παπαλοδούκας Τσεκούρας
Ναυρόζογλου (Γεωργακόπουλος Καρύδας
Σταθόπουλος Χουρμούσης Τσιάρας Ζαχαρόπουλος).
Εξ αναβολής πρωταθλήματος

ΕΦΚΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 2-0
Καλύτερος ο ΕΦΚΑ, κατά διαστήματα, κατόρθωσε με δυο γκολ που σημείωσε ο
Φράγκου να πάρει τη νίκη και μαζί μ’ αυτή
το 3ποντο, πουν τον φέρνει στην 4η
θέση, έχοντας έναν πόντο διαφορά απο
τους δεύτερους ΟΑΕΔ και Υπ Γεωργίας

Ο.Δ.Υ.Ε.- ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 0-1
Με πρωταγωνιστή τον Στόϊκο που κάθησε κάτω από τα δοκάρια στο πρώτο μέρος, η ΟΔΥΕ, έβαλε δυσκολα στο Υπ Γεωργίας και της πρόσθεσε
άγχος για 70 λεπτά όπου ο αγώνας ήταν στο 0-0! Εκείνη τη στιγμή, ο Ζυγούρης πραγματοποίησε υποδειγματική σέντρα και ο Χατζηδιαμαντής
με κεφαλιά έκανε το 0-1, που όπως αποδείχθηκε ήταν και εκείνο που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενουμένους. Δυο δοκάρια είχε ο Γάγγος, ενώ
τόσο ο ίδιος όσο και ο ήδη σκόρερ έχασαν κι άλλες ευκαιρίες για να διευρύνουν το τελικό σκορ, χωρίς ωστόσο να γίνει αυτό εφικτό. Αξίζει να
σημειωθεί πως η ΟΔΥΕ, αγωνίστηκε σε όλο τον αγώνα με δέκα παίκτες! Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Χατζηδιαμαντής, Ζυγούρης, Γαρυπίδης, ενώ από την ΟΔΥΕ που το πάλεψαν όλοι υπέρτεροι ήταν οι Στόικος με τον Δανηιλίδη και ο Βούζας.
ΟΔΥΕ: Στόικος (Δανηιλίδης), Βούζας, Παπαμιχαηλ, Δρέκος, Χατζηνικολάου, Παπαναγιώτου, Παγιδας, Καντζούρης, Μποραζανης
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