Εκείνο το στοιχείο που δεν έχουν ανταλλάξει με τίποτε όλα αυτά τα χρόνια οι παίκτες του Υπ Παιδείας είναι οι καλές σχέσεις και η αμοιβαία αλληλοκατανόηση μεταξύ τους

Ο βετεράνος
παίκτης του
Πανιωνίου
Γιάννης Παπαχριστόπουλος μιλά κολακευτικά
για την ΟΣΥΟ και το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ

Η νίκη με 2-1 της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
στον πρόσφατο εξ αναβολής
αγώνα με το Δήμο Αθηναίων
(είχε διακοπεί στο 69’), αλλάζει
την κορυφή, όπου πλέον συμβαδίζουν οι ηττημένοι (Δ Αθηναίων) και το Υπ Εσωτ/Περιφ

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

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
δεν θα δοθεί πρόγραμμα πρωταθλήματος. Αντ’ αυτού θα
πραγματοποιηθούν όλοι οι εξ
αναβολής αγώνες, ώστε με την
έναρξη του δεύτερου γύρου να
μην υπάρχουν εκκρεμότητες
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Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.- Δ.Ο.Ε. 3-1
Η ΠΟΕ/Δ0Υ, κατάφερε και πρόσθεσε μια
ακόμη νίκη στο ενεργητικό της, κόντρα σε μια
ομάδα, όπως η ΔΟΕ, που ειδικά φέτος έχει να
παρουσιάσει ένα πολύ καλό και ποιοτικό σύνολο, με τις προσθήκες που έχει κάνει με
Μπουζινέκη από Υπ Εσωτ/Περ, Βασιλείου
από Δήμο Αθηναίων, Πάσχο και Τσαμαδή από
Βουλή. Έτσι αυξήθηκε η δυναμική της και ο
γρήγορος ρυθμός της κι αυτό πλέον να δυσκολεύει όλες τις ομάδες, όπως και του γηπεδούχους εν προκειμένω, και οι οποίοι
πράγματι έχουν να πουν μόνον καλά λόγια για
τους αντιπάλους τους. Όσον αφορά τον
αγώνα το πρώτο μέρος έληξε 0-1 με ένα
τέρμα που σημείωσε ο Σερέτης στο 30’ και στο
οποίο οι γηπεδούχοι δημιούργησαν ευκαιρίες
με τους Καμίδη από πάσα του Τσαμαδή στο
34’ να σουτάρει στο δοκαρι από δυο μέτρα(!),
όπως κι άλλες επίσης κλασσικές. Στο 40’ η
ΔΟΕ, εξέφρασε τα παράπονά της στο διαιτητή, που δεν καταλόγισε πέναλτι σε ανατροπή του Σερέτη. Στην επανάληψη οι παίκτες
της ΠΟΕ/Δ0Υ μπήκαν πολύ δυνατά με σκοπό
να ανατρέψουν το σκηνικό και τα κατάφεραν.
Έτσι στο 49’ ο Τάπραντζης από ασιστ του
Γκογκα κάνει το 1-1, ενώ στο 55’ ο δημιουργός
Γκόγκας με σουτ δίνει το προβάδισμα στην
ομάδα του κάνοντας το 2-1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 65’ ο Τάπραντζης με δεύτερο
προσωπικο του γκολ, που ήταν και το τελικό,
μετά από κάθετη μπαλιά του Γκόγκα. Ουδείς
υστέρησε από τους νικητές, που υπέρτεροι
ήταν οι Βέρρος, Τάπραντζης, Τσαμαδής και
Μπουζινέκης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η
ΠΟΕ/Δ0Υ, έχει την πολυτέλεια να έχει στον
πάγκο παίκτες, όπως οι Γκόγκας, Ζωχιός,
Φτούλης, που μπορούν ανά πάσα στιγμή να
βοηθήσουν. Από τη ΔΟΕ, που πραγματοποίησε αναγκαστικές αλλαγές στο 5’ και 15’, άρεσαν οι Σερέτης, Κουτσούκος, Γιαννόπουλος,
Πανάγος, έχασαν κλασσικές ευκαιρίες με τους
Κουτσούκο και ΧαΙδεμένο.
ΠΟΕ/ΔΥΟ: Κατσιπάνος Καμιδης Τσαμαδης
Μηλαδόπουλος Γρ., Ζαρωτιάδης Καρδούλας
Βλάχος Κρητικός Βέρρος Ταπραντζής Φτούλης Κ., Φτούλης Εμ., Κοκοροσκος Ζωχιός Call
Κουβέλης Γκόγκας
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Εμμανουήλ, Πανάγος, Λάζος,
Γιαννόπουλος, Αγιανίδης, Χριστοδουλόπουλος, Τσιτλακίδης, Κουτσούκος, Γιώτης, Σερέτης, (Κούσης, Χαιδεμένος, Παπαθανασίου)
Μ ε δύο γκολ του Καραμανιδη από το πρώτο
ημίχρονο,το Πολιτισμού νίκησε την ομάδα της
πυροσβεστικής με σκορ 2-1. Παρ όλες τις ελειψεις και των δυο μονομάχων το Πολιτισμού
ξεκινήσε δυνατά το ματς και στο 5 λεπτο
έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-0 , όταν
μετά από προσπάθεια του Κόσμου, ο Κατσα-

βριάς πλασαρε από κοντά αλλά ο αμυντικός
έβγαλε με το κεφάλι σε κόρνερ. Η πίεση συνεχίστηκε, ωραίο αριστερό του Γκαβερα, απέκρουσε εντυπωσιακά ο κιπερ στο 16 κ στο 19
ο Καραμανιδης με κεφαλιά, μετά από σέντρα
του Κουτσογιαννη έκανε το 1-0. Στο 30 μετά
από ωραίο συνδυασμό από τους Μπαντουδακη, Καλογερόπουλο, Κουτσογιαννη, και ο
Καραμανιδης έκανε το 2-0. Κι εκεί που φαινόταν ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα, σε ένα
κόρνερ, η Πυροσβεστική μείωσε σε 2-1 με τον
Στυλιανού. Στο 44 εξαιρετική κάθετη μπαλιά
του Κουτσογιαννη, αψογο κοντρόλ με το στήθος και κατέβασμα του Καραμανιδη, αλλά το
σουτ , μόνος με τον κιπερ , απεκρουσθη. Στο
β ημίχρονο οι αλλαγές όπως ήταν επόμενο
άλλαξαν το αγωνιστικό τοπίο, οι δυο ομάδες
έχασαν ευκαιρίες, όμως το σκορ δεν έλλαξε.
Διακρίθηκαν από τους νιητες οι Καραμανιδης,
Κουτσογιαννης, Μπαντουδακης, Κατσαβριάς,
Παρλαμεντης.
Π.Ο.Ε/ΥΠ.ΠΟ : (Ζερινος - Πολύζος), Παρλαμεντης , Φωτάκης, Μπαντουδακης, Τριανταφύλλου, Δήμου, Νιξης, Καλογερόπουλος,
Καραμανιδης, Κουτσογιαννης, Κατσαβριάς,
Γκαβερας, Γεωργιάδης, Ζερινος, Μάρκου,
Γκαβελας, Πολύζος, Φλεγγας , Καραμαλικης,
Οικονόμου
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Λουκιπούδης Τσακνιάς
Βλαχοκυριάκος Τσαλκιτζιδης Θεοχάρης Πλιατσικούρης Καρβούνης Φραγκογιάννης Κύρκης
Κυριακου Φραγκούλης (Κιέζος Αθανασόπουλος).

για να αποκρούσει αυτός με το πόδι την
μπάλα σε κόρνερ. Στο Β΄ ημίχρονο, οι μεν γηπεδούχοι προσπάθησαν να διαφυλάξουν τη
άμυνά τους και να βγουν σε αντεπίθεση όταν
έβρισκαν ευκαιρία, οι δε φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ισοφαρίσουν. Στο 72΄ σε επίθεση της ΟΣΥΟ και αφού έγιναν δύο κόντρες
έξω από την περιοχή η μπάλα κατέληξε στον
αμαρκάριστο Τσακνάκη ο οποίος με ωραίο
πλασέ έκανε το 3-1. Παρά την ψυχρολουσία
που δέχθηκε η ΟΣΥΠΑ δεν τα παράτησε,
βγήκε στην επίθεση και στο 80΄ύστερα από
κάθετη πάσα του Παπακώστα ο Μαγκάτος με
ωραίο σουτ μειώνει σε 3-2. Στα τελευταία
λεπτά έγινε αμφίρροπη μάχη όπου πότε η
ΟΣΥΠΑ πλησίαζε στο 3-3 και πότε η ΟΣΥΟ
στο 4-2. Τελικά το σκορ δεν άλλαξε και παρέμεινε στο 3-2 υπέρ των γηπεδούχων. Από την
ελλιπή ΟΣΥΠΑ διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Κανέλλης-Πανόπουλος -Μαγκάτος και Κοτσοβός,
ενώ από τους νικητές άρεσαν οι Καναβάκης,
Καιδατζής, Σακκάς.
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Καπερώνης, Καραγιάννης, Καρίτζης, Ροδίτης, Σακκάς, Καιδατζής, Καναβάκης, Δήμος, Τσακνάκης,
Μυστιλόγλου (Στράτης, Ζαμπάρας, Καραγεωργίου).
ΟΣΥΠΑ (Ανδριόπουλος-Δραγώτης): Γέργης
Δρακόπουλος, Κοντογεώργης, Κοτσοβός,
Τσούμας (Νιώτης), Πατλιάς, Κανέλλης, Παπακώστας, Σακαρέλος, Πανόπουλος, Μαγκάτος.

Ο.Σ.Υ.Ο. - Ο.ΣΥ.Π.Α. 3-2

Εξ αναβολής

Ύστερα από ένα αμφίρροπο παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο
λεπτό η ΟΣΥΟ επιβλήθηκε της ΟΣΥΠΑ με 3-2.
Στο Α΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο
δυνατά και κατάφεραν στις 2 πρώτες επιθέσεις τους να πετύχουν αντίστοιχα τέρματα.
Συγκεκριμένα στο 12΄στη πρώτη επίθεση της
ΟΣΥΟ από δεξιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι
όπου ήταν αφύλακτος ο Μυστιλόγλου ο
οποίος στόπαρε και με σουτ έκανε το 1-0 από
πάσα του Καναβάκη. Πριν προλάβει να συνέλθει η ΟΣΥΠΑ νέα επίθεση των γηπεδούχων
στο 20΄ ,και με σουτ έξω του Σακκά από πάσα
του Καναβάκη από την περιοχή διαμορφώνεται το 2-0 . Από το σημείο αυτό και ύστερα
αντέδρασαν οι φιλοξενούμενοι , πήραν την
πρωτοβουλία και αφού στο 25΄ ο Σακαρέλος
από το ύψος της περιοχής σουτάρει ελάχιστα
άουτ, στο 30΄, ύστερα από πάσα του Μαγκάτου ο Τσούμας με ευθύβολο σουτ από την μεγάλη περιοχή μείωσε σε 2-1. Στο 38΄όμως
έγινε η φάση που πιθανόν να άλλαζε και την
εξέλιξη του αγώνα. Ύστερα από συνδυασμό
Σακαρέλου- Μαγκάτου- Παπακώστα, ο τελευταίος μπαίνει από δεξιά μόνος του απέναντι
από τον τερματοφύλακα τον οποίο πλασάρει

Στο εξ αναβολής αγώνα, όπου παίχτηκαν τα
25’ λεπτά που είχαν απομείνει, η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
όχι μόνον επικράτησε 2-1 του Δήμου Αθηναίων, αλλά τον αναγκάζει στην πρώτη του
ήττα στο πρωτάθλημα, χάνοντας παράλληλα
και το αήττητο! Αξίζει να σημειωθεί πως όταν
διακόπηκε ο αγώνας το σκορ ήταν ισόπαλο 11 (Καραβασιλειάδης 21’ – Μαρούδας 41’). Πιο
“ζεστός” μπήκε ο Δήμος στο παιχνίδι, πίεσε
και στο 8´ κέρδισε πέναλτυ, στο οποίο αστόχησε ο Μαχαίρας (άουτ). Το ΥΕΘΑ αντέδρασε,
κυκλοφόρησε μπάλα, πίεσε και με έξοχο
πλασέ του Κουκόπουλου στο 16´. Στο 21´ πέναλτυ για τους φιλοξενούμενους σε ανατροπή
του Αγγελίδη. Απόκρουση για τον γκολκίπερ
του Δήμου, σε εκτέλεση του Κουκόπουλου.
Ενώ στο 24´ δεν κατάφερε ο Χαρακάκος να
σκοράρει σε τετ α τετ, για το ΥΕΘΑ το οποίο
πλέον είχε τον πλήρη έλεγχο του ματς.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Μουζής,
Καστανιώτης, Σακκάς, Παρούσης, Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος, Νταντής, Αγγελίδης,
Κουκόπουλος.

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2-9

Η μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και το γεγονός πως σε ένα ακόμη παιχνίδι η ομάδα της ΠΟΕΔΗΝ, δεν κατάφερε να παραταχθεί με όλα τα
στελέχη της, ήταν αιτία, ώστε το παιχνίδι, να μην αντέχει της ανάλογης κριτικής. Τα τέσσερα γκολ που σημείωσε ο Λαζάκης και τρια ο Κίτσης,
ουσιαστικά ήταν εκείνα που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα τους κι έδειξαν πως διέρχονται σε δαιμονιώδη φόρμα. Απόδειξη πως το ματσάκι εξελίχθηκε σε ένα μονόλογο αποδεικνύεται και από το γεγονός πως στο πρώτο 15λεπτο το σκορ ήταν 3-0 με ισάριθμα γκολ του Λαζάκη. Από εκεί
κι έπειτα ο Μπάρτζος στο 25’ και ο Κίτσης στο 30’ ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 5-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη
δεν άλλαξε κάτι, απλά σημειώθηκαν άλλα έξι συνολικά γκολ. Πέντε από τη μεριά των φιλοξενουμένων με τους Κίτση να σημειώνει άλλα δυο,
ενώ επίσης σκόραραν οι Λαζάκης και Μπάρτζος. Από πλευράς γηπεδούχων και τα δυο τέρματα σημείωσε ο Πουρίκης
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Ζερβας, Κωτσιόπουλος, Νακόπουλος, Μακριδης Μαυρέλης, Δημητρόπουλος, Καστάνης Κιτσης Πλατής,
Λαζάκης, Μπάρτζος.
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Δεν αποδέχεται το τίτλο του σταρ, και δεν ανήκε
ποτέ στη φουρνιά εκείνων των ποδοσφαιριστών,
που παρότι έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο, εν
τούτοις πάντα ήταν σεμνός και ταπεινός, μέχρι
του σημείου, να ευχαριστιέται αυτό που κάνει και
κυρίως να παίζει μπάλα από ικανοποίηση. Όμως
ήταν από εκείνους που έκανε το όνειρο των παιδικών του χρόνων πραγματικότητα και έζησε για
πολλά χρόνια το ταξίδι του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ξεκίνησε από την καριέρα του το
1977 από τον Ποσειδώνα Γλυφάδας, όπου ήδη
αγωνίζονταν ο πατέρας του και ο θείος του. Στη
συνέχεια και το 1980 μεταγράφηκε στον Αχαρναϊκό (Β’ εθνική), όπου έπαιξε για πέντε χρόνια.
Το 1985 ήταν μια χρονιά που θα στείλει τον νεαρό τότε Παπαχριστόπουλο
στον Πανιώνιο (Α’ εθνική), όπου αγωνίστηκε μέχρι το 1988. Επίσης φόρεσε τη
φανέλα της Δόξας Δράμας (Α’ εθν), Ιωνικός (Α’ εθν), Άρης Νικαίας (Γ’ εθν),
Χαλκίδα (άνοδο στη Γ’ εθν), Φοινικα Καλλιθέας, Χολαργό και κρέμασε τα παπούτσια του, επιστρέφοντας στον Ποσειδώνα. Σε επίπεδο ΑΔΕΔΥ πριν την
ΟΣΥΟ, όπου σήμερα μπορεί κανείς να τον θαυμάσει, η ΠΟΕ/ΥΠΠΟ /ηταν η
πρώτη ομάδα που αγωνίστηκε 2001. Ύστερα από 17 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, σίγουρα η άποψή του έχει βαρύνουσα
σημασία. Και η πρώτη ερώτηση έρχεται χωρίς πολύ σκέψη: Τι είναι αυτό που
σε κάνει σήμερα και ύστερα από τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα, να εξακολουθείς να παίζεις ακόμη ποδόσφαιρο; Πρωτίστως το ίδιο το ποδόσφαιρο ως
άθλημα και ως μέσον διασκέδασης. Έτσι το βλέπω κι έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι. Το ποδόσφαιρο είναι δομημένο και φτιαγμένο, να μπορείς να χαίρεσαι όταν παίζεις με τους φίλους σου. Κι αυτό είναι κάτι που όσο περνούν τα
χρόνια το ψάχνεις όλο και περισσότερο. Είναι σημαντικό να δημιουργείς φιλίες
στο ποδόσφαιρο, διότι μόνον έτσι μπορείς να πεις πως το ευχαριστιέσαι και το
διασκεδάζεις. Διότι διαφορετικά δεν μπορείς να σηκωθείς το πρωί του Σαββάτου στις 7.30 για να πας για μπάλα! Κι αυτή η σχέση ειδικά στην ΟΣΥΟ είναι
ιδιαίτερα αναπτυγμένη σε όλους τους τομείς. Με «αρχηγό» τον Λεωνίδα Καπατσώρη, που είναι υπέροχος, όλα τα παιδιά που σήμερα φοράμε τη φανέλα
της ομάδος, υποστηρίζουμε μια ωραία προσπάθεια που έχει ομαδικό χαρακτήρα.
-Σε ενθουσιάζει που η ομάδα έχει κάθε χρόνο πρωταγωνιστικό ρόλο;
- Αναμφίβολα ναι. Κι αυτός είναι επίσης ένας ακόμη λόγος, που μπορώ ευθαρσώς να πω, πως παρότι είμαι χορτασμένος ποδοσφαιρικά, εν τούτοις περιμένω πότε θα έρθει το Σάββατο, για να βρεθώ με τους συμπαίκτες – φίλους
μου και όλοι μαζί να παλέψουμε για τη νίκη. Κι εδώ ακριβώς πρέπει να πω,
πως παρότι το πνεύμα των αγώνων της ΑΔΕΔΥ είναι συγκεκριμένος, εν τούτοις όταν η ομάδα χάνει, στενοχωριέμαι! Πάντως η μπάλα είναι εκτόνωση.
- Υπάρχει σεβασμός:
- Ναι απεραντος κι αυτό είναι ένα στοιχείο που κάνει το πρωτάθλημα της
ΑΔΕΔΥ, να είναι απο τα καλύτερα του εργασιακού αθλητισμού. Πιστεύω πως
αυτο το καταδεικνύει και ο χρόνος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων που φτάνει μέχρι σήμερα. Συχγαρητήρια σε όλους τους συντελεστές.

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 3-0
Και οι δυο ομαδες μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και από την
πρώτη στιγμή προσπάθησαν να ελέγξουν το ματσάκι, με συνέπεια και οι
δυο μονομάχοι να δημιουργούν και να χάνουν ευκαιρίες. Από τη μεριά της
Βουλής ο Βαγγές με πολύ ωραία ατομική προσπάθεια βγήκε απέναντι απ'
τον τερματοφύλακα του ΥΕΘΑ αλλά δε μπόρεσε να τον νικήσει. αλλα μια
πολύ καλή στιγμή με τον Εμιρζα να πιάνει το σουτ η μπάλα λίγο άουτ Πολύ
καλή στιγμή και για τον Ζουγκα με σουτ και αυτός από πλεονεκτική θέση η
μπάλα πέρασε ξυστά απ' το οριζόντιο. Στο β´ μέρος και χωρίς να αλλάξει η
εικόνα του ματς, το ΥΕΘΑ τελείωσε τρείς από τις δέκα τελικές που είχε προς
την εστία του αντιπάλου, παίρνοντας τελικά τους τρείς πόντους! Το πρώτο
γκολ για την ομάδα του ΥΕΘΑ, πέτυχε στο 50′ ο Αγγελίδης με κοντινό σουτ
και μετά από συνδυασμένη ενέργεια. Στην συνέχεια με δύο μακρινά ισχυρά
σουτ του Νταντή όπου η μπάλα πήγε στο Γάμα στο 61′ και 78′, γράφτηκε το
τελικό 3-0. Σημαντικό ρόλο για τη Βουλή ήταν ο τραυματισμός του Ρέντου.
Ουδείς υστέρησε από την ΠΟΕ- ΥΕΘΑ, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Χαρακάκος,
Καστανιώτης, Νταντής.
ΠΟΕ-ΥΕΘΑ (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαννακάκης, Κομπορόζος (46′ Ηλιόπουλος), Μουζής, Καστανιώτης, Παρούσης (αρχηγός), Κουκόπουλος, Νταντής, Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος, Αγγελλίδης.
ΒΟΥΛΗ: Κεπιδης Γροντης Ρεντος Καρακώστας Βασιος Καρανασος Γκοτζαμάνης Αρβανίτης Ζουγκας Εμιρζας Βαγγές

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 9η ΑΓΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΥΠ.ΠΟ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ.Ο.Ε.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ
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36 3
42 16
24 8
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Δ.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ
Ο.ΣΥ.Π.Α.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 9η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
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ΕΦΚΑ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Γ.Λ.Κ.
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Ο.Λ.Μ.Ε.
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31 12
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)
ΕΦΚΑ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ο.Α.Ε.Δ.
Γ.Λ.Κ.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
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Παιχνιδάρα χωρίς νικητή
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΕΦΚΑ 3-3
Αυτή ήταν παιχνιδάρα, που σίγουρα δεν πρόκειται ουδείς να ξεχάσει, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Και ο λόγος είναι προφανής, αφού
ενώ σημειώθηκαν έξι συνολικά γκολ, εν τούτοις ο δείκτης στο τέλος του αγώνα έδειξε το
ισόπαλο 3-3. Πάντως μέχρι το 65’ ο Δήμος Γαλατσίου προηγούνταν 3-1 κι όλα έδειχναν πως
ίσως και το 3ποντο να ήταν ένα λογικό αποτέλεσμα. Όμως ο ΕΦΚΑ, δεν τα παράτησε πίεσε
και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3. Το σκορ
άνοιξε στο 15’ ο Σκαβάρας για να διπλασιάσει
τα τέρματα των γηπεδούχων ο Παπαδόπουλος στο 28’ με πέναλτι. Το ημίχρονο έληξε με
τον Οικονόμου να μειώνει σε 2-1. Στην επανάληψη ο αγώνας πήρε μια άγρια ομορφιά,
αφού στο 57’ ο Κοσμάς Αρ., ανέβασε το δείκτη
του σκορ στο 3-1. Κάπου εδώ, χάνονται οι επιθετικοί των γηπεδούχων και σηκώνουν μανίκια
οι του ΕΦΚΑ. Έτσι στο 65’ και στο 75’ οι
Μπουζης και Χρησταράς, φέρνουν τον αγώνα
στα ίσα κάνοντας το 3-3, που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι
Μπαντης Χρηστος Αντωνος Δημος, ενώ από
τον ΕΦΚΑ που έχει παράπονα από τη διαιτησία, αφού ο διαιτητής σύμφωνα με την άποψή
τους, διέταξε επανάληψη στο πέναλτι που
ήταν άστοχο, ενώ ακύρωσε γκολ που ήταν οφσάιντ, άρεσαν οι Μπούζης, Οικονόμου, Χρησταράς.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : Μπαντης Π., Μπαντης
Χ., Μπαντης Πετρ., Τσιωτας Κοσμας Σ., Κοσμας Άρης, Δημος Τσουλος Σκαβαρας Αντωνος Παπαδόπουλος.
ΕΦΚΑ: Γεωργούλης, Πολυγένης, Σταυρακάκης
Τσουβαλτζίδης, Ευθυμίου, Γρίβας, Κελαιδής,
Τσαλαπατάνης, Μπούζης, Οικονόμου, Χρησταράς, Κατσαβος, Ακτύπης, Λύκος, Σιούνας.
Άνετη ήταν η επικράτηση του Ταχ Ταμ, με το
ευρύ 3-0 σκορ. Σε ένα παιχνίδι που πράγματι
είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πέραν του τελικού σκορ. Με τη νίκη αυτή το Ταχ Ταμ., παραμένει στην κορυφή και δείχνει πως είναι μια
ομάδα με σταθερή ποδοσφαιρική εν γένει εικόνα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τους γηπεδούχους να προηγούνται
στο σκορ στο 20’ με τον Γιώτη από πάσα του
Ιατρίδη Ν. Στην επανάληψη το Ταχ Ταμ έδειξε
περισσότερα ουσιαστικά στοιχεία κα κατάφερε
να σημειώσει άλλα δυο τέρματα, εκμεταλλευόμενο την αριθμητική του υπεροχή, αφού στο
58’ τραυματίστηκε ο Γκαβογιαννάκης και αποχώρησε. Στο 60’ ο Νίκος Ιατρίδης από πάσα
του Γιώτη έκανε το 2-0, ενώ στο τελικό 3-0
διαμορφώθηκαν με τα ίδια πρόσωπα, αλλά με
διαφορετικούς ρόλους και τον Γιώτη να είναι ο

τελικός σκόρερ. Διακρίθηκαν από τους νικητές
οι Ιατρίδης Ν., Συνοδινός και Συριανός (β’
μέρος), από τους ηττημένους άρεσαν οι Τζουβάρας, Τσόκρης, Σπαντιδάκης.
Ταχ Ταμ.: Μαρσώνης, Παπαιωάννου, Τσότρας,
Συνοδινος, Κιορκτσής, Κανέρης, Γιακαλής, Σιδηρόπουλος, Γιαννάκης, Ιατρίδης Ν., Γιώτης,
Συριανος, Ιατρίδης Ηρ., Νικολόπουλος

Ο.Δ.Υ.Ε. - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 0-6
Την 3η του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε το
Υπ Παιδείας επικρατώντας 6-0 της ΟΔΥΕ. Οι
παίκτες του Υπουργείου, από την αρχή θέλησαν να επιβάλουν τις δικές του γραμμές γι
αυτό το λόγο μπήκαν πολύ δυνατά κι έδειξαν
πως ήθελαν πάση θυσία τη νίκη ώστε να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις. Αυτός είναι
και ο λόγος που στο πρώτο μέρος, ο δείκτης
ήδη είχε δείξει το 0-3 με σκόρερ τους Ζαρνακούπη, Καραγιάννη και Μητσιάκη. Στην επανάληψη η πίεση συνεχίστηκε με αποτέλεσμα
τα τρια γκολ να έρθουν ως φυσικό επακόλουθο. ‘Ετσι με άλλα τρια γκολ του Ζαρμακούπη στο δεύτερο ο δείκτης του σκόρερ
σταθεροποιήθηκε στο 0-6, που ήταν και το τελικό. Καλύτερος παίκτης των νικητών ο Ζαρμακούπης που σημείωσε τέσσερα γκολ και
ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης για την αντίπαλη άμυνα. Δοκάρι είχε ο Δανιηλίδης με
φάουλ στο 15, ενώ άρεσαν οι Βούζας, Μποραζάνης και Δρέκος.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Χατζηνικολάου, Βούζας,
Μποραζάνης, Παπαμιχαήλ, Παγίδας, Δρέκος,
Αποστολάκος, Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου,
Καντζούρης Μίχος.

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3-1
Μεγάλη νικη και μάλιστα με ανατροπή σημείωσε το Υπουργείο Γεωργίας, κόντρα στους
Εφοριακούς με σκορ 3-1. Μοιρασμένος ήταν
το παιχνίδι, με τους δυο μονομάχους, να θέλουν και να ψάχνουν να βρουν τρόπους ώστε
να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά. Στο
πρώτο οι Εφοριακοί κατόρθωσαν να επιβάλουν το παιχνίδι τους αλλά και να πάρουν το
προβάδισμα με ένα τέρμα που σημείωσε ο
Φίλος στο 23’, που έκανε το 0-1, όμως στο 35’
ο Γιαννόπουλος με πλασέ έκανε το 1-1. Στην
επανάληψη το Υπουργείο διορθώθηκε και όχι
μόνον ισορρόπησε τον αγώνα, αλλά πήρε και
τη νίκη. Μια υπόθεση που ανέλαβε ο Κατερινόπουλος που στο 50’ από φάουλ του Ζυγούρη και προβολή έκανε το 2-1 και στο 60’με
προσωπική ενέργεια και σουτ μέσα από την
περιοχή έκανε το 3-1, που ήταν και το τελικό.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κατερινόπουλος, Ζυγούρης και Γιαννόπουλος, ενώ από
τους Εφοριακούς οι Φίλος και Μακράκης.

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Σαλτερής, Ασωνίτης ( 45’ Κατερινόπουλος) ( 70’ Κουτσούρης), Ζυγούρης,
Γκιλάκης , Μπούρας, Τασούλης ( 60’ Φλέρης),
Μπαρμπαγιάννης, Ράικος ( 70’ Σουβλερός),
Κολυμπίρης ( 10’ Κυριάκου) ( 65’ Παπαβασιλείου), Γάγγος ( 85’ Φρουζάκης) , Γιαννόπουλος ( 70’ Χατζηδιαμαντής),.

Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - Γ.Λ.Κ. 0-1
Πρώτη ήττα για το 2019 για τους τραπεζικούς
που σε ένα κλειστό ματς εγκλωβίστηκαν στο
στενό γήπεδο στην Ακαδημία Πλάτωνος και
γνώρισαν την δίκαιη ήττα με 1-0 από την καλά
οργανωμένη ομάδα του ΓΛΚ. Σίγουρα οι τραπεζικοί επηρεάστηκαν από το στενό γήπεδο
και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σπαταλήσουν ενα ημίχρονο που προσπαθώντας να
βρουν τρόπο ανάπτυξης δεν κατάφεραν να
κάνουν ουτε μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο
που όμως από μια ασυνενοησία των αντίπαλων αμυντικών θα μπορούσε να τους φέρει
μπροστά στο σκορ αλλά ο τερματοφύλακας
πρόλαβε πριν περασει η μπάλα την γραμμή
της εστίας του. Ο λόγος που η ομάδα της Εμπορικής κράτησε το σκορ στο 0-0 στο ήμιχρονο ήταν η εξαιρετική εμφάνιση για ακόμα
μια φορά του τερματοφύλακα Μανωλάκου που
με μια διπλή εντυπωσιακή απόκρουση κράτησε ανέπαφη την εστία του. Το ματς φαινόταν
οτι θα κριθεί στο ποιος θα βάλει το γκολ και
πράγματι σε μια κακή τοποεθέτηση του αμυντικού των τραπεζικών από πλάγια θέση στο
60´ ο Καζόλης σουταρε για να δωσει το προβάδισμα στην ομαδα του ΓΛΚ που ήταν και το
τελικό αποτέλεσμα . Δυο ευκαιρίες είχαν οι
τραπεζικοί για να ισοφαρισουν αλλα και στις
δυο ο τερματοφύλακας απεκρουσε το φαουλ
του Βαρδακώστα και το σουτ του Γιγκλά . Ιδιαίτερα διακρίθηκαν από τους νικητές οι Φουντουλακης, Καλογιάννης, Μαρκόπουλος,
Μαρίνης, χωρίς να υστερήσει κανείς.
ΕΝ.Α.Σ : Μανωλάκος - Κεχαγιάς - Μιχαλοπουλος (75' Τσαμπρας) - Καλλομενίδης - Δανέζης
- Άνθης (75' Κιούσης) - Κουτσουπιάς (65' Γιγκλάς ) - Ανδρεάδης - Λιαπης - Τσουρας - Βαρδακώστας

Επείγει η δεύτερη δόση
Μια αγωνιστική λίγο πριν τη λήξη του πρώτου
γύρου και ήδη γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη
να επισπευστούν οι διαδικασίες της πληρωμής της δεύτερης δόσης, ώστε να συνεχιστούν
κανονικά το πρωταθλήματα. Διαφορετικά
όπως προβλέπει η προκήρυξη δεν θα δοθεί
περαιτέρω πρόγραμμα

Ο.Α.Ε.Δ. – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 6-1

Άλλη μια νίκη- επιβεβαίωση της πολύ καλής φόρμας που διέρχεται ο ΟΑΕΔ, ήταν η ευρεία νίκη με σκορ 6-1 επί των Τελωνειακών. Ήδη από το
πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι έδειξαν ποιος θα είναι το αφεντικό, αφού εκτός του ότι μπήκαν πολύ δυνατά στον αγώνα, κύριο μέλημα τους ήταν
να πάρουν και το προβάδισμα, όπως κι έγινε. Το σκορ άνοιξε στο 16’ ο Ψυρίδης κάνοντας το 1-0, για να ακολουθήσαν άλλα δυο γκολ. Στο 25’ ο
Λουκίδης έκανε το 2-0, ενώ ο Ψυρίδης με ένα δεύτερο προσωπικό του γκολ, στο 35’ έγινε το 3-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην
επανάληψη ο ΟΑΔ, δεν περιορίστηκε στα γκολ που σημείωσε, αλλά με δυο προσωπικά γκολ του Ευθυμιάδη στο 65’ και 72’ ανέβασε το δείκτη
του σκορ στο 5-0. Οι Τελωνειακοί παρά το γεγονός πως είχαν δεχθεί πέντε γκολ, εν τούτοις κατάφεραν να μειώσουν στο 78’ σε 5-1 με τον Σαχινίδη. Το τελικό 6-1 διαμόρφωσε στο 82’ ο Σταθόπουλος, που ήταν και το τελικό σκόρ.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Μακρής, Σταθόπουλος, Ντράχας, Σιάσος, Γιοχάλας, Ευθυμιάδης, Μπαρτζιώτης Ψυρίδης, Βασιλείου, Λουκίδης, Κανελόπουλος. Διακρίθηκαν οι Σιάσος, Σταθόπουλος.
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