Το Υπ Εσωτερικών/Περιφέρειας, διαχρονικά αποτελεί έναν απο τους πιο ισχυρούς ποδοσφαιρικόυς
πυλώνες του πρωταθλήματος του Αθλητικού Τομέα, έχοντας πάντα υψηλούς στόχους

Ο Αθλητικός
Τομέας και ο
εργασιακός
αθλητισμός
έχασε έναν
απο τους θερμούς υποστηρικτές του τον
Σπύρο Παπασπύρο

Στην ταβέρνα
“Βοσκοπούλα”
το ΓΛΚ έκοψε
την πίτα του
παρουσία
όλων αλλά και
του πρόεδρου της ΟΣΥΟ κ.
Ντούμα τίμησε την εκδήλωση
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Το Σάββατο
στο γήπεδο
της Ηλιούπολης το Υπ Παιδείας, έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, παρουσία
όλων των παικτών του
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ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 0-3
Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι με πολλές χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν. Το τελικό σκορ κρίθηκε από το πρώτο μέρος όπου οι
φιλοξενούμενοι κατάφεραν και σημείωσαν τρια
τέρματα και ουσιαστικά κλείδωσαν τη νίκη.
Βέβαια ένα μεγάλο μερίδιο αυτής (νίκη), είχε
τόσο ο Λουκάς Κατσιπάνος που κατέβασε
ρολά, όσο και η πολύ καλή απόδοση του Βέρρου. Ήδη στο πρώτο 2λεπτο το σκορ είχε
την… τελική του μορφή. Ο Βέρρος με δυο
προσωπικά του τέρματα στο 17’ και 19’ έκανε
το 0-2. Ενώ ο Κρητικός στο 23’ το 0-3. Μετά το
γκολ αυτό η ΠΟΕ/Δ0Υ κατέβασε στροφές αν
και πάλι δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για κάποιο γκολ, εν τούτοις ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 0-3. Ουδείς
υστέρησε από τους νικητές ενώ ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Βέρρος, Μπουζινέκης Ζαρωτιάδης,
Τάπραντζης και Κατσιπάνος.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κουκουβινης Καμιδης Τσαμαδης
Μηλαδόπουλος Ζαρωτιάδης Μπουζινέκης Βασιλείου Βλάχος Κρητικός Βέρος Ταπραντζής
Χρήστου Γακόπουλος Πάσχος Φτούλης
Διεκόπη στο 69′ ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει στο πρωτάθλημα της
ΑΔΕΔΥ που δεν είχε να ζηλέψει κάτι σε ποιότητα από αγώνες ακόμα και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η διακοπή οφείλεται στο
γεγονός πως ο γιατρός ο οποίος ήταν κανονικά στην έναρξη του ματς, όταν χρειάστηκε
να συνδράμει σε τραυματισμό στο κεφάλι παίκτη της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, είχε.......φύγει!!! Πολύ
σωστά έπραξε ο διαιτητής Μητράκος και διέκοψε τον αγώνα. Στο αγωνιστικό τώρα. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά, έχασαν
δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Κουκόπουλο
στο 2´ και στο 29´. Οστόσο προηγήθηκαν στο
21΄με σουτ κομήτη από πλάγια και μακριά του
Καραβασιλειάδη. Στο 19′ το ΥΕΘΑ ζήτησε πέναλτυ που δεν δόθηκε, σε ανατροπή του
Νταντή. Στο 34′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Στρατής του Δήμου της Αθήνας, ενώ
στο 36′ είχαμε εκπληκτική απόκρουση του
γκολκίπερ του ΥΕΘΑ Δώριζα στο Γάμα σε φοβερό σουτ του πρώην άσου της Προοδευτικής
Στέλιου Βογιατζή ο οποίος δεν ξεχνάει το τόπι.
Στο 41′ η χρυσή αλλαγή του Δήμου Αθηναίων
ο Μαρούδας ισοφάρισε σε 1-1 με μακρινό
σουτ. Στο 47′ σε νέο φοβερό σουτ του Καραβασιλειάδη που είχε τα κέφια του ήταν η σειρά
του γκολκίπερ Λολέα να απογειωθεί στο Γάμα
και να πραγματοποιήσει εκπληκτική απόκρουση. Κάπου εκεί… η όμορφη παράσταση
έλαβε τέλος ελλείψει γιατρού και τα υπόλοιπα
21 εναπομείναντα λεπτά θα διεξαχθούν σε
ημερομηνία που θα ορισθεί. Κορυφαίος για το
ΥΕΘΑ ο Καραβασιλειάδης, ξεχώρισαν ιδιαίτερα και οι Σακκάς, Καστανιώτης, Παρούσης.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (κόουτς Σωτήρης Καναβός): Λολέας, Μπέτσης, Κοντιζάς, Ροντρίγκεζ,
Β. Σαϊτάνης, Παπαμιχαλόπουλος, Καλαμάρας,
Βογιατζής (αρχηγός), Κ. Σαϊτάνης, Ροπόδης,
Στρατής ενώ έπαιξαν επίσης οι Μαρούδας,
Μαγειρίκας και στον πάγκο ήταν οι Βλάχος,
Κούβαλης, Μαυρογιάννης, Μαχαίρας, Σφήκας,
Τσαβδαρίδης.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ (κόουτς Βασίλης Τρίχος): Δόριζας,
Γιαννακάκης, Παρούσης (αρχηγός), Μουζής,
Καραβασιλειάδης, Μυκωνιάτης (46´ Χαρακάκος), Αγγελίδης, Σακκάς, Κουκόπουλος, Κα-

στανιώτης, Νταντής.

Δ.Ο.Ε. - Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 2-5
Τα εύκολα δύσκολα πήγε να κάνει το ΥΠ.ΠΟ.
στο ματς αφού παίζοντας εξαιρετικά, προηγήθηκε 3-0 στο 28 (Καραμανιδης με σουτ στο 1’
μετά από ασίστ του Κουτσογιαννη, Πετρόπουλος στο 15 , με περίτεχνη ενέργεια και Καραμανιδης στο 28 με ωραίο σουτ), αλλά και μέσα
σ' αυτό το διάστημα, έχασε σπουδαίες ευκαιρίες,με Πετρόπουλο, Καλογερόπουλο, Κουτσογιαννη, Καραμανιδη . Αντ’ αυτού όμως
μετά το 30’ η ΔΟΕ άρχισε να χάνει ευκαιρίες
αλλά, ο Ζερίνος απέκρουσε. δύο καλά σουτ
και πήρε την μπάλα από τα πόδια του Ζημπλιακιδη στο 39 αλλά στο 40 έγινε το 1-3 με
πολύ ωραίο σουτ από ύψος της περιοχής από
τον Σερέτη. Τέσσερις αλλαγές από το ΥΠΠΟ
στο ημίχρονο και άλλες τρεις στην συνέχεια,
είχαν σαν αποτέλεσμα η ομάδα να χάσει την
συνοχή της. Στο 60’ ο Γιώτης μείωσε κι άλλο
σε 2-3, δίνοντας άλλη τροπή στο παιχνίδι.
Όμως όλα κρίθηκαν από το 67’ και μετά όταν ο
Πετρόπουλος έκανε το 2-4. Ο τελευταίος είχε
δοκάρι στο 76’, ενώ ήταν εκείνος που κέρδισε
πέναλτι στο 83’ για να κάνει ο Καραμανίδης το
τελικό 2-5. Σπουδαίες ευκαιρίες έχασε η ΔΟΕ
με τους Τσιτλακίδη, Γιώτης, Ζημπλιακίδη, ενώ
εκτός των σκόρερ διακρίθηκαν και οι Πανάγος,Τσίντζος.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Τσίντζος, Πανάγος, Λάζος,
Αγιαννίδης, Γιαννακόπουλος, Τσιτλακίδης,
Κοντοβάς, Ελευθερίου, Σερέτης, Ζημπλιακίδης, (Χαιδεμένος, Παπαθανασίου, Γιώτης).
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Ζερίνος, Φωτάκης, Νιξης, Χιτζιος
, Μαντάς, Κουτσογιαννης, Καλογερόπουλος,
Τριανταφύλλου, Γεωργιάδης, Πετρόπουλος,
Καραμανιδης, Παρλαμεντης, Μάρκου, Καραμαλικης, Μπαντουδακης, Οικονομου, Γκαβερας, Δήμου

Ο.ΣΥ.Π.Α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 2-0
Οι φιλοξενούμενοι, παρά τις πολλές απουσίες,
έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στο
μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, κατάφεραν
στο Β΄ ημίχρονο να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους και να επιβληθούν των αξιόμαχων
Επιμελητηρίων με 2-0. Στο Α΄ ημίχρονο η
ΟΣΥΠΑ είχε 3 ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ στο
15΄όταν σε σουτ του Καλλώνη από το ύψος
της περιοχής η μπάλα πέρασε δίπλα από το
δοκάρι, στο 25΄όταν σε σέντρα του Καλλώνη
και κεφαλιά του Μαγκάτου ο τερματοφύλακας
απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ και στο 32΄΄
όταν ο Καλλώνης πέρασε δύο αντιπάλους
μπήκε στη μεγάλη περιοχή και απέναντι από
τον τερματοφύλακα πλασάρει αουτ. Επίσης
στο 40΄ο Παπακώστας εκτέλεσε απ ευθείας
φάουλ, που το κέρδισε ο Καλλώνης ο οποίος
αφού πέρασε δύο αντιπάλους ανετράπη λίγο
έξω από την περιοχή, για να στείλει την
μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι είχαν μια ευκαιρία στο
10΄όταν από δεξιά έξω από την περιοχή των
φιλοξενούμενων έγινε σέντρα στη καρδιά της
άμυνας για να περάσει η μπάλα μπροστά από
πόδια αμυντικών και επιτιθέμενων χωρίς να
την βρει κάποιος για να καταλήξει άουτ. Επίσης στο 30΄εκτέλεσαν φάουλ έξω από την περιοχή για να μπλοκάρει ο Γέργης. Στο
Β΄ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ πίεσε περισσότερο και
αφού στο 50΄ο Μαγκάτος μέσα στη μεγάλη
περιοχή σουτάρει αδύναμα για να αποκρούσει

ο τερματοφύλακας και στο 55΄ο Παπακώστας
από καλή θέση σουτάρει άουτ στο 60΄ κατάφερε να ανοίξει το σκορ όταν κέρδισε κόρνερ
και ο Δρακόπουλος πάσαρε στον Παπακώστα, ο διαιτητής φώναξε παίζετε, αυτός σέντραρε μέσα στη μεγάλη περιοχή και ο
Καλλώνης με σουτ έκανε το 0-1. Στο 70΄ ο Σακαρέλος ύστερα από πάσα του Μαγκάτου
σουτάρει ελάχιστα άουτ και φθάνουμε στο
75΄οπου ο Μαγκάτος ελίσσεται έξω από την
μεγάλη περιοχή και με ένα εκπληκτικό άπιαστο σουτ στέλνει τη μπάλα στο δεξί γάμα της
εστίας κάνοντας το 0-2. Τα υπόλοιπα λεπτά
του αγώνα ήταν πλέον διαδικαστικά καθώς
δεν υπήρχαν περιθώρια στους γηπεδούχους
για να αντιδράσουν. Από την ΟΣΥΠΑ διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Πατλιάς, Κοτσοβός, Κανέλλης.
ΟΣΥΠΑ (Ανδριόπουλος - Δραγώτης): Γέργης,
Δρακόπουλος, Πατλιάς, Κοτσοβός, Τσούμας,
Πανόπουλος (Νιώτης), Κανέλλης, Παπακώστας, Σακαρέλος, Καλλώνης, Μαγκάτος.

ΥΠ. ΕΣ/ΠΕΡΙΦ - Ο.Σ.Υ.Ο. 3-2
Με στόχο τη νίκη μπήκαν και οι δυο ομάδες
στον αγωνιστικό χώρο για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια. Γι αυτό ακριβώς κι έγινε ένα
πολύ ωραίο παιχνίδι, σε όλη τη διάρκειά του,
αλλά όμως δύσκολο στην εξέλιξή του. Την
πρώτη ευκαιρία τη δημιούργησαν οι παίκτες
της ΟΣΥΟ όταν σε δυνατό σουτ, η μπάλα
βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, μόλις στο 2’. Στη
συνέχεια το Υπουργείο πίεσε με κεντρικούς
άξονες τους Συμεωνίδη, Λαζάκη, Χατζηλάρη,
Γκάτση, ανέλαβε τον έλεγχο στο χώρο του
κέντρου και άρχισε να δημιουργεί τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Έτσι στο 20’ μπαλιά από
τον Γκάτση προς το Χατζηλάρη πέρασε τον
αντίπαλό του και με δυνατό σουτ έκανε το 1-0.
Το Υπουργείο συνεχισε με τον ίδιο ρυθμό, έτσι
στο 30’ ο Λαζάκης αφού πέρασε τρεις αντιπάλους του, ανατράπηκε με συνέπεια το καθαρό
πέναλτι να εκτελέσει ο Συμεωνίδης πουέκανε
το 2-0. Η απάντηση της ΟΣΥΟ ήρθε σε μια
φάση που ίσως δεν το περίμενε κανείς, όταν η
μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και στην επιστροφή ο Μυστίλογλου με κεφαλιά μείωσε σε
2-1. Το ματς συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό. Στο
δεύτερο μέρος, δεν άλλαξε αν και θα μπορούσε, αφού οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται για ένα καθαρό πέναλτι που δεν δόθηκε
στον Μυστιλόγλου. Αντίθετα ένα λάθος της
άμυνας τους στο 60’ εκμεταλλεύτηκε ο Κίτσης
και με δυνατό σουτ έκανε το 3-1. Η ΟΣΥΟ
ισορρόπησε τον αγώνα και πίεσε με σκοπό τη
μείωση του σκορ. Τα κατάφερε στο 74’ όταν
ύστερα από λάθος του Ζέρβα έγινε το 3-2
απο τον Καϊδατζή, που ήταν και το τελικό. Η
ΟΣΥΟ θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει προς
το τέλος του αγώνα, αν ο Μαυρέλης με τάκλιν
απέτρεψε την ισοφάριση.
Υπουργείο Εσωτερικών/Περιφέρειας: Ζέρβας
Μαυρέλης Κωτσιόπουλος Γκάτσης Χατζηλαρης Λαζάκης Μακρίδης Πλατης Κίτσης Κουρής
Συμεωνίδης (Καστάνης Μπάρτζος Μίχας Νακόπουλος Παγκράτης Δημητρόπουλος)
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος Παπαχριστόπουλος Καναβάκης Καραγιάννης Αμπελιώτης Καρίτζης Καϊδατζής Καπερώνης Καλής
Μυστιλόγλου Δήμος (Ζαμπάρας Στρατής Τσακνάκης Σακκάς).
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 8η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ.Ο.Ε.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Μεγάλη η απώλεια του… «πατέρα» του Αθλητικού Τομέα και πρώην προέδρου της ΑΔΕΔΥ για
πολλά χρόνια Σπύρου Παπασπύρου. Όσον
αφορά το συνδικαλιστικό του έργο είναι ευρέως
γνωστό σε ολους, όσο και για την ποιότητα του
χαρακτήρα του. Η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, τον έχει κατατάξει μέσα
στους κορυφαίους συνδικαλιστές. Οι άνθρωποι
που αγάπησαν και αγαπούν το ποδόσφαιρο τον
θεωρούν ως έναν από τους ευεργέτες τους, αφού
με δικές του πρωτοβουλίες καθιερώθηκε ο Αθλητικός Τομέας κι έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς
εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να βγουν από
τα γραφεία και κάθε Σάββατο να παίζουν ποδόσφαιρο. Και όχι μόνον, αλλά αυτό το δημιούργημά του το στήριξε και υποστήριξε με πολλαπλούς τρόπους και με όλες τις εκφάνσεις του. Δημιούργησε
όλες εκείνες τις υποδομές που απαιτούνταν ώστε να αποκτήσει στέρεες βάσεις και σήμερα να παραμένει η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του εργασιακού αθλητισμού της χώρας μας. Ήταν απο εκείνους που έβαλε πλάτη και
έδωσε λύσεις, ώστε και παρά τα όποια εμπόδια συναντούσε να μπορεί ο
Αθλητικός Τομέας να συνυπάρχει. Συνέδεσε και όχι άδικα, το όνομά του με
την άθληση ΚΑΙ των εργαζομένων. Ένα οικοδόμημα που φτάνει μέχρι τις
μέρες μας και εννοείται πως συνεχίζουν και οι αντικαταστάτες του να το στηρίζουν. Ο Αθλητικός Τομέας από τη μεριά του, όπως και όλοι όσοι συμμετέχουν στο υπέροχο αυτό πρωτάθλημα, όπως και ο γ.γ. του Δημήτρης Μίχας
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια για την απώλεια αυτής της μεγάλης
μορφής.

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Ο.Σ.Υ.Ο.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
7 21
2 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦ 8 21
3 Ο.Σ.Υ.Ο.
7 16
4 Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
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5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
8 13
6 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
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7 Δ.Ο.Ε.
8 9
8 Ο.ΣΥ.Π.Α.
7 7
9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
8 7
10 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
7 6
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
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12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
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ΤΕΡ
32 1
33 14
21 6
21 13
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21 11
13 27
13 13
9 27
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7 23
6 36

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Δ.Ο.Ε.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 8η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Γ.Λ.Κ.

Πολύ ωραίες στιγμές για το Υπ Παιδείας, όλα όσα ελαβαν χώρα στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
της ομάδος, που έλαβε χώρα μετά
τη λήξη του αγώνα του Σαββάτο
στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Μέσα
σε ένα ωραίο οικογενειακό και φι-

λικό περιβάλλον, όπου στα πρόσωπα όλων μπορούσε κανείς να
δει, την ικανοποίηση, κόπηκε η
πρωτοχρονιάτικη πίτα, όπου τυχερός αναδείχθηκε ο Καραγιάννης
στο κομμάτι του οποίου έπεσε το
φλουρί.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 5-1
Άνετη ήταν η νίκη της Πυροσβεστικής που επικράτησε 5-1 της ΠΟΕΔΗΝ.
Καλο ποδόσφαιρο και με ουσία από τη μεριά των γηπεδουχων, ήταν αυτά που
οδήγησαν στην ευρεία αυτή νίκη. Από την άλλη μεριά η ΠΟΕΔΗΝ με πολλές
απουσίες παικτών της, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στη μεγάλη σημασία του
αγώνα και ηττήθηκε, ενώ το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μυφλίδης. Τώρα από
τη μεριά των νικητών σε καλή μέρα βρέθηκαν οι Καραμάνος που σημείωσε
δυο γκολ στο 20’ και 35’, όπως και ο Στυλιανού για τον ίδιο λογο, σκοράροντας
στο 50’ και 70’ Επίσης στους σκόρερ των νικητών προστέθηκε καιο Φραγκογιάννης με γκολ που σημείωσε στο 80’
Πυροσβεστική Λουκιπούδης Τσακνιάς Βλαχοκυριάκος Τσαλκιτζιδης Θεοχάρης
Πλιατσικούρης Καραμάνος Φραγκογιάννης Κανέλλος Κυριάκου Φραγκούλης
(Κιέζος Καρβούνης Παπαχρήστος Αθανασόπουλος)
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ΕΦΚΑ - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0-3
Σε ένα ακόμη παιχνίδι, διαφάνηκε το ταλέντο
και το εύκολο σκοράρισμα από τον Νίκο Ιατρίδη, που φέτος αποτελεί την κινητήριο δύναμη της ομάδος και ουσιαστικά είναι ο
παίκτης που έχει βάλει πλάτη στην επίθεση.
Όπως συνέβη και στον πρόσφατο αγώνα με
τον ΕΦΚΑ, όπου σημείωσε δυο από τα τρια
συνολικά γκολ. Στο 40’ από πάσα του Κανέρη
ο Ιατρίδης Ν, άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1.
Στην επανάληψη και στο 60’ ο Γιώτης από
λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα έκανε το
0-2. Η πίεση του Ταχ Ταμ, απέφερε αποτέλεσμα αφού στο 80’ ο Ιατρίδης Ν. από πάσα του
Γιακαλή διαμόρφωσε το τελικό 0-3. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ιατρίδης Ν., Γιώτης,
Συριανός.
Ταχ Ταμ.: Μσρσώνης, Τσιότρας, Παπαιωαννου, Μπλάνας, Κιορκτσής, Κανέρης, Γιακαλής,
Σιδηρόπουλος, Γιαννάκης, Ιατρίδης Ν., Γιώτης,
(Συριανός, Νικολόπουλος, Ιατρίδης Ηρ., )

Ο.Λ.Μ.Ε. - Ο.Δ.Υ.Ε. 5-1
Καλό παιχνίδι πολλά γκολ. Αρκετές φάσεις. Η
ΟΛΜΕ επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα με
εμφατικό τρόπο, επικρατώντας 5-1 της ΟΔΥΕ.
Η ΟΛΜΕ ήταν η ομάδα που προηγήθηκε με
κεφάλια του Παπαϊωάννου μετά από σέντρα
του Γκαβογιανακη στο 5’. Η απάντηση της
ΟΔΥΕ ήρθε στο 10’ όταν ο Παπαναγιώτου
πραγματοποίησε σέντρα – σουτ, ο Παπαιωάννου προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με το
κεφάλι στον τερματοφύλακά του, αλλά αυτή
κατέληξε στα δίχτυα, για να γίνει το 1-1. Στο 40
με σουτ έξω από περιοχη ο Παπαϊωάννου
έκανε το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΟΛΜΕ
ήταν πολύ καλύτερη έκανε το 3-1με δυνατό
σουτ έξω περιοχή του Τσόκρη στο 65 μετά
από ωραίο συνδυασμό, ενώ ο Γαριπηδης
έκανε το 4-1 στο77’ Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε
στο 85’ ο Τσόκρης με το δεύτερο προσωπικό
του γκολ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Τσόκρης, Παπαϊωάννου, Γαριπηδης, Γκαβογιανακης, ενώ από την ΟΔΥΕ οι Χατζηπαναγιώτης, Βούζας και Παπαναγιώτου. Καλή ήταν

η διαιτησία
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Παπαμιχάηλ, Χατζηνικολάου, Δρέκος, Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου, Παγιδας, Αποστολάκος, Μϊχος,
Ασθενίδης,

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Ο.Α.Ε.Δ. 1-3
Από νίκη σε νίκη, πηγαίνει ο ΟΑΕΔ. Μετά την
πρόσφατη της προηγούμενης με την ΟΛΜΕ
ήρθε τώρα η επικράτηση επι του Υπουργείου
Παιδείας και μάλιστα με το σκορ να κλειδώνει
στο 3-1. Εγινε ένα πολύ καλό παιχνιδι, το
οποίο είχε ενδιαφέρον μέχρι το 70’, όπου και
το σκορ ήταν 2-1 για τους φιλοξενουμένους.
Το πρώτο μέρος έληξε 0-2, με δυο γκολ που
σημείωσαν αρχικά ο Ευθυμιάδης στο 25’ κάνοντας το -1 και ο Σιάσος στο 40’. Στην επανάληψη το Υπουργείο κατάφερε να μειώσει σε
1-2 με γκολ του Μητσιάκη στο 65’. Όμως η
απαντηση ήρθε μετά από πέντε λεπτά με τον
Γιοχάλα που στο 75’ αύξησε το σκορ κάνοντας
το 1-3, που ήταν και το τελικό. Δοκάρι είχε το
Υπουργείο με τον Καραγιάννης στο 0-0, ενώ
απώλεσε ευκαιρίες με τους Μητσιακη, Χαλιλη,
Καραγιαννη, ενώ διακρίθηκαν οι Ιωσηφιδης
Πιπιλικας. Από τους νικητές άρεσαν οι Σιάσος,
Γιοχάλας.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Μακρής, Σταθόπουλος, Ντράχας, Σιάσος, Γιοχάλας, Ευθυμιάδης, Μπαρτζιώτης Ψυρίδης, Βασιλείου,
Λουκίδης, Κανελόπουλος.

Αναμφίβολα τα δυο πρώτα γκολ των Εφοριακών, ήταν η βασική αιτία που οι γηπεδούχοι
κατόρθωσαν να περάσουν αλώβητοι από το
εμπόδιο του Δήμου Γαλατσίου. Οι Εφοριακοί
συνεχίζουν να κάνουν μια πολύ καλή πορεία
και το έδειξαν και στον πρόσφατο αγώνα,
όπου επιβλήθηκαν με σκορ 3-1. Μεγάλος
πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ναυρόζογλου που σημείωσε δυο γκολ! Το πρώτο
μέρος έληξε 2-0, με δυο ισάριθμα γκολ, στο
10’ και στο 30’. Ο Δήμος Γαλατσίου μείωσε
σε 2-1 με τον Τσούλο, ανανεώνοντας έτσι το

ενδιαφέρον για τη συνέχεια. Παρά την πίεση
που δέχθηκαν οι Εφοριακοί κατάφεραν στο 80’
να ανεβάσουν το δείκτη του σκορ στο 3-1 με
γκολ του Φίλου. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ναυρόζογλου και Μισσός, ενώ από το
Δήμο Γαλατσίου άρεσαν οι Μπαντης Π (κορυφαίος), Τσουλος Μανδηλαρας
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Δημητρακοπουλος
Μπαντης Χ., Μπαντης Π., Κουλέπης Σιωτας
Κοσμας Στ., Κοσμας Άρ., Τσουλος Δήμος
Μανδηλαρας Λουκακης (Μπαντης Π., Αντωνος
Ζιαγκος)

Γ.Λ.Κ. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4-3
Το γεγονός πως μέχρι το 50’ το σκορ ήταν 4-0
υπερ του ΓΛΚ, δείχνει κατά ένα τρόπο πως
μέχρι εκείνη τη στιγμή το ΓΛΚ ήταν υπέρτερο
και όχι μόνον. Αλλά οι γηπεδούχοι είχαν τον
απόλυτο έλεγχο του αγώνα και είχαν στείλει το
δείκτη του σκορ στα ύψη, Όμως αυτό όπως
αποδείχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο παραλίγο
να τους στοιχίσει ακριβά, αφού το Υπουργείο
δεν επηρεάστηκε από τα τέσσερα γκολ που
είχε δεχθεί. Έτσι πίεσε έντονα και με κυρίαρχο
στοιχείο τη θετική ενέργεια κατάφερε να μειώσει ακόμη και σε 4-3. Ουσιαστικά η νίκη του
ΓΛΚ κρίθηκε από το πρώτο μέρος όπου ο δείκτης έδειξε το 4-0. Το σκορ άνοιξε στο 15’ με
πέναλτυ ο Καζολης. Στη συνέχεια δύο γκολ
σημείωσε ο κορυφαίος Λογοθέτης και ένα ο
Καλογιάννης. Στην επανάληψη με τις αλλαγές
που πραγματοποίησε το ΓΛΚ, ανάστρεψε το
κλίμα και οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες με συνέπεια να μειώσουν σε 4-3. Στο
55’ ο Γάγγος με σουτ στο «Γ» αρχικά μείωσε
σε 4-1 για να ακολουθήσουν δυο γκολ του
Γιαννόπουλου στο 60’ με πλασέ και του
Μπαρμπαγιάννη με προβολή στο 85’ μετά
από κάθετη πάσα του Γάγγου. Κορυφαίος
από το ΓΛΚ ο Λογοθέτης και ακολούθησαν
Πέππας, Μαρκόπουλος,Δήμος, Καλογιάννης,
Καλλιωρας , χωρίς να υστερήσει κανείς. Από
το Υπουργείο άρεσαν οι Γάγγος, Γιαννόπουλος και Μπαρμπαγιάννης.

Στην ταβέρνα «Βοσκοπούλα» στη Λαμπρινή
το ΓΛΚ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
Παρέστησαν εκτός των ποδοσφαιριστών της
ομάδος, επίσης ο Πρόεδρος του συλλόγου
υπαλλήλων του ΓΛΚ Θ. Γλυκος,Το μέλος Γ.
Μεσκος, και ο Πρόεδρος της ΟΣΥΟ Τ. Ντούμας. Ήταν μια ωραία εκδήλωση όπου καταδείχθηκε η σημασία του εργασιακού
αθλητισμού και το ζεστό κλίμα που υπάρχει
στην ομάδα. Συγχαρητήρια στον Χρήστο
Τζώρτζη για την άψογη προετοιμασία της εκδήλωσης και για το όλο στήσιμο. Το φλουρί
το κέρδισε ο βετεράνος Καλλιωρας
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