
Ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι τυχαία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της μεγάλης κατηγορίας,
αλλά είναι το αποτέλεσμα του υψηλού σχεδιασμού που γίνεται κάθε χρόνο

Μια ωραία το-
ποθέτηση του
προπονητή
του ΓΛΚ, που
αφορά τον αεί-

μνηστο Γιώργο Δοβρίδη (φωτό),
γίνεται αιτία να θυμηθούμε όλοι
τη μεγάλη αυτή απώλεια

Αυτό το Σάββατο 23/2 θα πραγμα-
τοποιηθούν μόνον αγώνες που για
διάφορους λόγους έχουν αναβλη-
θεί μέχρι σήμερα. Είναι υποχρεω-
τική η διεξαγωγή τους!

Ο πατέρας
Γαριπίδης
που αγωνί-
ζεται στην
ΟΛΜΕ αν-
τιμετώπισε

τον γιό του που φορά τη φανέλα
του Υπ Γεωργίας!
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ΥΠ.ΠΟ - ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ 0-1
Μεγάλο ματς στην Αλεπότρυπα και μέχρι το
σφύριγμα της λήξης, ο αγώνας αμφίρροπος
με τις φάσεις να γίνονται μπροστά στις δύο
εστίες (περισσότερες μπροστά στου ΥΠ.ΠΟ.).
Με πέναλτι του Λαζάκη  σε ανατροπή του
Κϊτση, που αμφισβήτησαν έντονα οι παίχτες
του ΥΠ.ΠΟ, έγινε το 0-1, που ήταν και το τε-
λικό. Ευκαιρίες χάθηκαν και από τις δυο με-
ριές, με τους φιλοξενουμένους να θέλουν να
ανεβάσουν κι άλλο το σκορ, ενώ οι γηπεδού-
χοι να ισοφαρίσουν ή και να πάρουν τον
αγώνα. Πιο συγκεκριμένα μόλις στο 6 λεπτό
το ΥΠ.ΠΟ. έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει
το σκορ, όταν ο Καραμανιδης, μετά από εξοχή
μπαλιά του Κουτσογιαννη, μάζεψε όλη την
άμυνα του Εσωτερικών και πάσαρε στο επερ-
χόμενο Κατσαβριά, τον οποίο τον ανέτρεψε
από πίσω αμυντικός(κίτρινη κάρτα) στη
γραμμή σχεδόν της περιοχής και ενώ έμπαινε
μόνος του πλέον μέσα για γκολ. Στο 17 ένα
ωραίο σουτ του Καραμανιδη έφυγε μόλις
άουτ. Στο 41 ωραία ατομική προσπάθεια του
Κατσαβριά αλλά το σουτ πάνω στον κιπερ.
Στο 61 καλή ενέργεια από Οικονόμου, ωραία
μπαλιά στον Γκαβερα, αλλά το σουτ άουτ, στο
79 ο Οικονόμου με ωραία προσπάθεια έβγαλε
τον Κατσαβριά αλλά το σουτ άουτ. Η μεγάλη
ευκαιρία στο 85 χάθηκε για το ΥΠ.ΠΟ. όταν ο
Δαμιγος έβγαλε διαγώνια χαμηλή μπαλιά στην
μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε διαδο-
χικά από Καραμανιδη, Κατσαβριά, Γκαβελα,
χωρίς να μπορέσει κάποιος να την σπρώξει
στα δίχτυα. Αξίζει να σημειωθεί πως το ΥΠΠΟ
παρατάχθηκε χωρίς βασικά του στελέχη, ενώ
στο 11’ και 19’ έχασε λόγω τραυματισμού τους
Κουτσογιάννη και Καλογερόπουλο αντίστοιχα.
Δυο πολύτιμους παίκτες στο χώρο του κέν-
τρου, παρ’ όλα αυτά το πάλεψε μέχρι τη λήξη
του. 
ΥΠΠΟ: Παρλαμεντης, Φωτάκης, Νιξης, Μαν-
τάς, Αιβαλης, Κουτσογιαννης , Καλογερόπου-
λος, Γκαβερας, Τριανταφύλλου, Κατσαβριάς,
Καραμανιδης, Ζερινος, Πολύζος, Μάρκου, Οι-
κονόμου, Δαμιγος, Γκαβελας, Μπαντουδακης
Υπ Εσωτ/Περιφ.: Ζερβας, Κωτσιόπουλος, Μα-
κρίδης, Μαυρέλης, Βαρυθυμιάδης, Καστάνης,
Κίτσης, Λαζάκης, Συμεωνίδης, Κουρής, Πλα-
τής, (Κουρτίδης, Μπάρτζος, Νακόπουλος).

Ο.Σ.Υ.Ο. - ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 0-0
Πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα στις 2 ομάδες
που έδειξαν πως θέλουν το παιχνίδι, αν μη τι
άλλο οι ευκαιρίες ήταν δεδομένες και από τις
δυο μεριές. Τόσο η Βουλή όσο και η ΟΣΥΟ,
πέταξαν στον κουβά την ελπίδα για τελική επι-
κράτηση.Απο τη μεριά των γηπεδούχων
υπάρχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία
που σε τέσσερις περιπτώσεις δεν πήρε τις
σωστές αποφάσεις και είναι οι εξής: Ακυρώθη-

καν δυο  κανονικό γκολ του Παπαχριστόπου-
λου από κόρνερ στο πρώτο μέρος καις το 65’,
δεν δόθηκε πέναλτι σε σουτ του Καλαλή στο 5’
όταν η μπάλα χτύπησε στο χέρι αμυνομένου
που ήταν υψωμένο και κακώς υποδείχθηκε σε
θέση οφσάιντ ο Μυστίλογλου που σημείωσε
από κανονική θέση γκολ και ύστερα από
λάθος γύρισμα αμυνομένου! Κατά τα άλλα μοι-
ραίος παίκτης αναδείχθηκε ο Καλαλής που σε
τρεις περιπτώσεις και από καλή θέση δεν κα-
τάφερε να σκοράρει. Όσον αφορά τους φιλο-
ξενουμένους, τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον
Ζουγκα να κλέβει την μπάλα και να βγαίνει
απέναντι από τον τερματοφύλακα αλλά το
σουτ πέρασε πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι.Στην αμέσως επόμενη φάση και πάλι ο
Ζουγκας κλέβει από τον τελευταίο αμυντικό
και βγάζει τον Βαγγέ τετ α τετ αλλά ο επιθετι-
κός της Βουλής αστόχησε απέναντι από τον
τερματοφύλακα.Στο δεύτερο μέρος και για
άλλη μια φορά ο Ζουγκας πέρασε στο σπριντ
τον τελευταίο αμυντικό αλλά και πάλι απέναντι
απ τον τερματοφύλακα της ΟΣΥΟ αστόχησε
με την μπάλα να περνάει άουτ. Την ίδια τύχη
είχαν οι Βαγγές Ζουγκας και Γκοτζαμάνης που
αστόχησαν σε σουτ μέσα απ' την περιοχή .
Εξαιρετική και η αμυντική λειτουργία της Βου-
λής με τον Σουμελιδη και Πασχαλίδη να να κα-
θαρίζουν την κάθε προσπάθεια των
αντιπάλων. Διακρίθηκαν οι   Καρίτζης, Καιδα-
τζής, Σακκάς από την ΟΣΥΟ.
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Καπερώνης, Κα-
ραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Σακκάς, Καρί-
τζης, Καιδατζής, Τσακνάκης, Καναβάκης,
Καλαλης, Μυστιλογλου, (Δήμος, Αμπελιώτης,
Ζαμπάρας, Ροδίτης).
Βουλή Κεπιδης Σουμελιδης Πασχαλίδης Βα-
σιος Γουργιώτης Γκοτζαμάνης Μπαράκος Χα-
ραλαμπίδης Εμιρζας Βαγγές Ζουγκας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - Δ.Ο.Ε.  2-2
Τελικά δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τον
εαυτό τους, αλλά και τη ψυχολογία που άφησε
η ήττα τους από τα προηγούμενα ματσάκια,
όπου τόσο τα Επιμελητήρια όσο και η ΔΟΕ,
είχαν ηττηθεί. Κι αυτό φάνηκε και στη διάρκεια
του αγώνα, όπου στη λήξη του και παρά το γε-
γονός πως σημειώθηκαν τέσσερα γκολ δεν
υπήρξε νικητής. Το πρώτο μέρος έληξε ισό-
παλο 0-0, ενώ και οι δυο ομάδες έδειξαν τον
καλο τους εαυτό στο δεύτερο μέρος όπου δια-
μορφώθηκε και το τελικό 2-2. Το σκορ άνοιξε
στο 55’ ο Μπαλαδήμος κάνοντας το 1-0 με
σουτ. Η αντίδραση της ΔΟΕ ήταν άμεση και
μετά από πέντε λεπτά και ύστερα από κόρνερ
ο Γιαννόπουλος με προβολή ισοφάρισε σε 1-
1. Στο 65’ από κόρνερ ο Τσίντζος έκανε το 1-2,
για να φθάσει  το 80’ όπου σε μια φάση όπου
τα Επιμελητήρια έσπασαν το τεχνικό οφσάιντ
και με τον Τσιμπούκη ισοφάρισαν σε 2-2, που

ήταν και το τελικό. Σημαντικές ευκαιρίες χάθη-
καν με του Σερέτη στο 70’ και με τον Κου-
τσούκο που ενώ θα μπορούσε να σπάσει την
μπάλα σε αμαρκάριστο συμπαίκτη του προτί-
μησε να κάνει σουτ, που κατέληξε άουτ. Δια-
κρίθηκαν από τους φιλοξενουμένους οι
Κουτσούκος, Τσίντζος, Πανάγος, Λάζος.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Γιαννοπουλος, Πανάγος,
Λαζος, Αγιαννίδης, Χριστοδουλόπουλος, Τσίν-
τζος, Κοντοβάς, Εμμανουήλ, Κουτσουκος, Σε-
ρέτης, (Τσιτλακίδης, Χαιδεμένος, Γουναριδης,
Παπαιανσαίσους).

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.  7-0
Παρότι η ΠΟΕ/Δ0Υ, παρατάχθηκε με πολλές
απουσίες στη βασική της 11άδα, εν τούτοις
αυτό όπως αποδείχθηκε δεν επηρέασε την
εξέλιξη του αγώνα και τη νίκη που είχε σαν
στόχο. Άσχετα αν στο πρώτο τέταρτο η ΠΟΕ-
ΔΗΝ θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ, αν
ο εκπληκτικός Κατσιπάνος, δεν προέβαλε την
εμπειρία του και δεν κρατούσε το μηδέν πίσω.
Όσον αφορά τους απόντες αυτοί ήταν οι Καμί-
δης, Βέρρος, Μπουζινέκης, Βασιλείου, Πάχος,
Καραγιάννης, Ματσούκης, Τσούμαρης Καρα-
τσης. Η πρώτη επίσκεψη των γηπεδούχων
σημειώθηκε στο 10’ με τον Τάπραντζη που
δέχθηκε ωραία κάθετη πάσα του Γκόγκα αλλά
μόνος με τον αντίπαλο πορτιέρο σούταρε
πάνω του. Στην εκτέλεση κόρνερ ο  Βλάχος με
κεφαλιά έκανε το 1-0. Στο 15’ ο Κρητικός από
πάσα του Γκογκα και από καλή θέση σούταρε
άουτ. Στο 25’ ο Τσαμαδής διπλασίασε τα τέρ-
ματα, ενώ ο Τάπραντζης ήταν ο σκορερ του 3-
0, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην
επανάληψη παρότι η ΠΟΕΔΗΝ προσπάθησε
να μειώσει δεν τα κατάφερε, ενώ αντίθετα οι
Εφοριακοί με άλλα τέσσερα γκολ που σημεί-
ωσαν διαμόρφωσαν το τελικό 7-0. Ο Κρητικός
με δυο προσωπικά του γκολ έκανε το 4-0 και
7-0, ενώ ο Ζωχιός (5-0) και ο Γκόγκας (6-0),
ήταν οι έτεροι σκορερ. Ουδείς υστέρησε αλλά
υπέρτεροι ήταν οι  Κατσιπάνος  που κράτησε
το μηδέν στο πρώτο δεκάλεπτο και οι Ζαρω-
τιάδηςκαι βλάχος που έλεγξαν το κέντρο.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος Χρήστου Τσαμαδης
Μηλαδόπουλος Γκόγκας Ζαρωτιάδης Ζωχιός
Βλάχος Κρητικός Φτούλης Κ  Τάπραντζηςμ
Κοκοροσκος Φτούλης Ε., Καραγιαλανης. Κολ-
κουβίνης. 

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  3-0
Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις η ΠΟΕ ΥΕΘΑ, που στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής νίκησε την ομάδα της Πυροσβεστικής με σκορ 3-0. Το
πρώτο γκολ για τους γηπεδούχους, πέτυχε στο 29′ ο Νταντής με εξαιρετικό σουτ σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου. Στο 47′ ο Αγγελίδης με
πλασέ έκανε το 2-0. Το τελικό 3-0 στο 63′ μετά από εκπληκτική ενέργεια του Κουκόπουλου και πάσα έτοιμο γκολ, ο Νταντής με πλασέ. Το ΥΕΘΑ
είχε 3-4 πολύ καλές στιγμές να μεγαλώσει και άλλο το σκορ, ενώ αντίστοιχα δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Σακκάς,
Καστανιώτης, Βάγιας, Κομπορόζος.
ΠΟΕ ΥΕΘΑ (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαννακάκης, Σακκάς, Παρούσης (αρχηγός), Μουζής, Καστανιώτης, Αγγελίδης (63’ Ηλιόπουλος), Καρα-
βασιλειάδης (71′ Κομπορόζος), Νταντής, Χαρακάκος (32′Βάγιας).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (Αχιλλέας Παπαχρήστος): Κιέζος, Ευσταθίου, Τέγας, Τσαλκιτσίδης, Θεοχάρης, Παπαχρήστος, Φραγκούλης, Κύρκης, Καραμά-
νος, Στυλιανού, Πηλιούαρας ενώ έπαιξαν επίσης οι Αθανασόπουλος, Ξηροκώστας, Λουκιπούδης.
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Από τους νοσταλγούς και φίλος του αείμνη-
στου  Γιώργου Δοβρίδη, αναμφίβολα ήταν και
ο Δήμος Κοσμάς του ΓΛΚ. ΄΅Ενας από τους
θερμούς υποστηρικτές της αντιπροσωπευτι-
κής ομάδα του ΓΛΚ, έχει πολλά να θυμηθεί
από τον υπεύθυνο και  προπονητή του ΟΑΕΔ,
ενώ όπως και ο ίδιος αναφέρει στις δηλώσεις
του, είναι η πρώτη φορά, που σε αγώνα με
αντίπαλο την καλή αυτή ομάδα, δεν είχε απέ-
ναντί του τον αδικοχαμένο φίλο του. Σχετική
είναι άλλωστε είναι και η τοποθέτησή του:
«Ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισα τον
ΟΑΕΔ χωρίς τον Γιώργο. Μου έλειψαν οι
φωνες  του και η ζωντάνια του.Ήταν ένα σύμβολο του εργασιακού αθλητι-
σμού».
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 11η ΑΓΩΝ
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 0 -0
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.Ο.Ε. 2 -2
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 3 -0
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 7 -0
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ 0 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10 30 10 0 0 41 1
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 11 30 10 0 1 50 16
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 9 20 6 2 1 36 11
4 Ο.Σ.Υ.Ο. 10 20 6 2 2 24 11
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 11 20 6 2 3 27 17
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 11 16 5 1 5 17 24
7 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 10 12 3 3 4 26 21
8 Δ.Ο.Ε. 11 10 3 1 7 15 39
9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 11 8 2 2 7 13 36
10 Ο.ΣΥ.Π.Α. 10 7 2 1 7 15 26
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 10 5 1 2 7 8 28
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 10 0 0 0 10 11 53

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α.
Δ.Ο.Ε. Ο.Σ.Υ.Ο.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 11η ΑΓΩΝ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΕΦΚΑ 8 -1
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο.Λ.Μ.Ε. 0 -1
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 -5
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Αν 
Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3 -6
Ο.Α.Ε.Δ. Γ.Λ.Κ. 1 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 9 22 7 1 1 33 16
2 Ο.Α.Ε.Δ. 11 22 7 1 3 33 20
3 Γ.Λ.Κ. 11 22 7 1 3 37 25
4 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 11 22 7 1 3 26 17
5 Ο.Λ.Μ.Ε. 11 16 5 1 5 26 22
6 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 11 16 5 1 5 28 26
7 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 11 15 4 3 4 33 27
8 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 9 14 4 2 3 18 15
9 ΕΦΚΑ 11 14 4 2 5 20 27
10 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10 11 3 2 5 24 31
11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 10 4 1 1 8 10 28
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 11 3 1 0 10 13 47

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
Ο.Λ.Μ.Ε. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Δ.Υ.Ε.
ΕΦΚΑ Γ.Λ.Κ.

49
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 11ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 49

9
Συνολικά 9 γκολ σημειώθηκαν
στους αγώνες Εφοριακοί - ΕΦΚΑ 8-
1 και ΟΔΥΕ - Εμπορική 3-6

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ -  Ο.Λ.Μ.Ε. 0-1
Από τα απίστευτα και όμως αληθινά…  Ή να το πω αλλιώς… Πολλές ευκαι-
ρίες και από τις δυο μεριές, με την μπάλα να κλείνει το μάτι μόνον στην
ΟΛΜΕ. Κι εδώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το κοουτσάρισμα και του Θανάση
Νικόπουλου, που με την εμπειρία του και το σωστό στήσιμο έδωσε τη νίκη
στην ομάδα του. Το μοναδικό γκολ που σημάδεψε τον αγώνα κι έδωσε τη
νίκη στην ΟΛΜΕ σημείωσε στο 38’ με πλασέ το Αποστολόπουλος. Μοιραίοι
παίκτες από του ηττημένους ήταν οι Γιαννόπουλος και Γαρυπίδης με τον τε-
λευταίο στο 80’ να περνά και τον τερματοφύλακα και να πλασάρει άουτ!
Διακρίθηκαν από τους νικητές ο πορτιέρο Τζουβάρας που έκανε εκπληκτικές
αποκρούσεις, Λιάσκος, Λύτρας και Γαρυπίδης.  Ενώ από του ηττημένους οι
Μπάμης, Μπαρμπαγιάννης και Ασωνίτης. 
Υπουργείο Γεωργίας: Σαλτέρης Σσωνίτης Μπούρας Τασούλης ζυγούρης
Ράικος Μπαρμπαγιάννης Γάγγος Κουτελιδάκης Γαριπιδης Γιαννόπουλος
(Κατερινόπουλος Κουτσούρης Σουβλερός Μπάμης Φλέρης Κυριακου Φρου-
ζάκης 
ΟΛΜΕ: Τζουβάρας Βουτυρέας Δωδέκατος Λιάσκος Σπαντιδάκης Πετώνης,
Τσιγκούλης Γαριπιδης Τσίντζος Λύτρας Αποστολόπουλος (Νικόπουλος
Δρούγκας Ζαρναβαλος).

Από τις στιγμές που είναι σίγουρο πως η ποδο-
σφαιρική ιστορία θα γράψει με κεφαλαία γράμ-
ματα είναι και αυτό που συνέβη στον αγώνα
μεταξύ των ομάδων Υπουργείο Γεωργίας και
ΟΛΜΕ  όπου ο πατέρας Γαρυπίδης αγωνίστηκε
με αντίπαλο τον γιο του που φοράει τη φανέλα
του Υπουργείου Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και
αυτές είναι οι ωραίες στιγμές που μπορεί κανείς
να απολαύσει σε όλο του το μεγαλείο

Ο Δοβρίδης
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ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ – ΕΦΚΑ 8-1
Ένα παιχνίδι χωρίς σχολιασμό, αφού ο δεί-
κτης του σκορ, δεν επιτρέπει πολυτέλεια κατά-
θεσης χώρου! Το 8-1 αντικατοπτρίζει πλήρως
τη διαφορά μεταξύ των δυο μονομάχων. Βέ-
βαια από τη μεριά του ο ΕΦΚΑ, έχει να λέει
πως παρατάχθηκε με πολλές απουσίες βασι-
κών του παικτών του κι αυτό δεν του έδωσε
την ευκαιρία  να κοιτάξει τους αντιπάλους του
στα μάτια. Και ήδη από το πρώτο μέρος η νίκη
ήταν με τη μεριά των γηπεδούχων. Στα 23
λεπτά αγώνα το σκορ ήταν 3-0, με δυο τέρ-
ματα του Φίλου στο 5’ και 10’ κι ένα του Μα-
κράκη. Από εκεί κι έπειται ο Καρύδας ανέβασε
το δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 35’ και ο Μα-
κράκης με ένα δεύτερο προσωπικό γκολ στο
39’ σημείωσε το 5-0. Το ημίχρονο έληξε 5-1 με
τον Σούνα να μειώνει στο 42’. Στην επανά-
ληψη ο Φίλος που βρέθηκε σε τρομερή φόρμα
κατάφερε με δυο προσωπικά του γκολ στο 50’
αρχικά να κάνει το 6-1 κι ένα τέταρτο αργότερα
να σημειώσει το 7-1.  Το τελικο 8-1 διαμόρ-
φωσε στο 80’ ο Τσεκούρας.  Αξίζει να σημει-
ωθεί πως ο Πόγκας που φόρεσε τα γάντια του
πορτιέρο, παρότι δέχθηκε οκτώ γκολ, απεσό-
βησε άλλα τόσα, με τις σπουδαίες αποκρού-
σεις που έκανε και φυσικά περνά στους
διασωθέντες. Από τη μεριά των νικητών δια-
κρίθηκαν οι Ναβρόζογλου, Φίλος και Μακρά-
κης. 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2-5
Θα μπορούσε να πει κανείς πως μέχρι και τη
λήξη του πρώτου μέρους το ματσάκι ήταν αμ-
φίρροπο, με τους δυο μονομάχους να προ-
σπαθούν για το καλύτερο και εν τέλει να μην
μπορεί κανείς και παρά το γεγονός πως σημει-
ώθηκαν τέσσερα γκολ, να δείξει την ηγεμονία
του. Κάτι που φάνηκε στο δεύτερο, αφού οι
γηπεδούχοι έμειναν από δυνάμεις αλλά και
από γκολ, με συνέπεια το Υπουργείο να ση-
μειώσει άλλα τρια γκολ και να πάρει τη νίκη με
σκορ 5-2.  Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Καραγιάν-
νης, κάνοντας το 0-1. Ο Δήμος ισοφάρισε σε
1-1 στο 25’ με τον Κοσμά Αρ. Όμως και πάλι ο
συνήθης ύποπτος Μητσιάκης στο 30’ έδωσε
το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το
1-2. Ο Χρήστος Μπαντής που στο 35’ απο-
δείχθηκε εύστοχος έφερε το παιχνίδι στα ίσα
κάνοντας το 2-2, με το οποίο έληξε το πρώτο
μέρος. Στο δεύτερο το Υπουργείο πιο ανώ-
τερο, κατάφερε αρχικά να κανει το 2-3 με δεύ-
τερο γκολ του Καραγιάννη στο 50’. Για να
ακολουθήσουν άλλα δυο τέρματα του Μυτα-
λούλη που στο 65’ σημείωσε το 2-4 και του
Μητσιάκη που ζευγάρωσε τα προσωπικά του
τέρματα και στο 75’ έκανε το 2-5, που ήταν και
το τελικό. Ευκαιρίες χάθηκαν και από τις δυο
μεριές, όμως περισσότερες χάθηκαν από τη
μεριά των νικητών με τους Μητσιάκη (3), Κα-
ραγιάννη(2), Κωστόπουλο, Μυταλούλη, Πιπι-

λίκα (είχε δοκάρι). Διακρίθηκαν από το Υπουρ-
γείο οι Τζώρτζης, Τσιόκρης, Ιωσηφίδης, Καρα-
γιάννης, ενώ από το Δήμο Γαλατσίου οι
Μπαντης  Χρ., Ζιαγκος, Τζανης.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π, Μπαντης
Χ., Κοσμας Στ., Τζανης Μανδηλαρας, Ζώης,
Ζιαγκο, Ττσουλος Παπαδόπουλος Κοσμας Ά.,
Δημος.

Με νίκη έκλεισε τον 1ο γύρο η ομάδα των τρα-
πεζικών η οποία επικράτησε εύκολα απέναντι
στην ουραγό ομάδα του ΟΔΥΕ με σκορ 6-3 .
Οι τραπεζικοί αν και παρατάχθηκαν με αρκε-
τές απουσίες από την αρχή επέβαλαν τον
ρυθμό τους θέλοντας να καθαρίσουν από
νωρίς το ματς όμως τα δύο σουτ του Γιγκλά
σταμάτησαν και τα δύο στο οριζόντιο δοκάρι
και το τετ α τετ του Γεωργόπουλου απέκρουσε
ο τερματοφύλακας της  ΟΔΥΕ . Το σκόρ άνοιξε
στο 15’ όταν από κάθετη του Ανδρεάδη ο Γε-
ωργόπουλος βρέθηκε φάτσα με τον τερματο-
φύλακα και αυτή την φορά πλάσαρε σωστά
στην γωνία κάνοντας το 1-0 . Πέντε λεπτά
μετά την σκυτάλη πήρε ο Ραγκούσης που με
ξαφνικό σουτ αιφνιδίασε τον αντίπαλο τερμα-
τοφύλακα κάνοντας το 2-0. Και εκεί που φαι-
νόνταν ότι οι τραπεζικοί θα είχαν ένα εύκολο
απόγευμα η ομάδα της  ΟΔΥΕ αντέδρασε και
ύστερα από ωραία εκτέλεση φάουτ του Δανιη-
λίδη με κεφαλιά ο Παπαναγιώτου μείωσε σε 2-
1 στο 30’ , ενώ με σουτ μέσα από την περιοχή
ισοφάρισε σε 2-2 στο 36’ ο ίδιος παίκτης.  Το
άγχος που πήγε να δημιουργηθεί  στους τρα-
πεζικούς ανέλαβε να το διώξει ο αρχηγός της
ομάδας Βαρδακώστας όταν έπειτα από κόρ-
νερ του Ανδρεάδη με πολύ ωραίο τακουνάκι
έκανε το 3-2 και στο 40’ ο Γεωργόπουλος
έδωσε την ασίστ στον Κιούση που πλάσαρε
σωστά για το 4-2 που ήταν και το σκορ του
ημιχρόνου. Το Β΄ ημίχρονο ξεκίνησε από εκεί
που τελείωσε το πρώτο με τους τραπεζικούς
να πετυχαίνουν δύο ακόμα γρήγορα τέρματα
με τον Γεωργόπουλο και τον Ραγκούση κάνο-
ντας το 6-2 . Η ομάδα της ΟΔΥΕ πέτυχε άλλο
ένα τέρμα διαμορφώνοντας το 6-3 που ήταν
και το τελικό σκόρ με ωραίο σουτ του Στόϊκου
στο «Γ» στο 75’.  Διακρίθηκαν από τους τρα-
πεζικούς οι Κιούσης – Δημητρόπουλος – Γε-
ωργόπουλος, ενώ από την ΟΔΥΕ οι Δρέκος,
Μποραζάνης, Παπαναγιώτου.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Παπαμιχαήλ, Χα-
τζηνικολάου, Μποραζάνης, Στοϊκος, Δρέκος,
Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου, Παγίδας, Αποστο-
λάκης, Μίχος, Καντζούρης. 
ΕΝ.Α.Σ. : Λιάρος – Καλλομενίδης (46’ Κεχα-
γιάς) – Χρονόπουλος – Τσάμπρας – Γιγκλάς
(60’ Κότσιρας) – Τσούρας (60’ Μανωλάκος) –
Γεωργόπουλος (65’ Δημητρόπουλος) – Ραγ-
κούσης – Βαρδακώστας ( 70’ Καλύβας) - Αν-
δρεάδης – Κιούσης.

Ο.Α.Ε.Δ. - Γ.Λ.Κ.  1-4
Σπουδαία νίκη σημείωσε το ΓΛΚ και όχι μόνον,
αλλά μ’ αυτό το 3ποντο ήδη ισοβαθμεί στην
πρώτη θέση τόσο με τον αντίπαλό του, όσο
και με το Ταχ Ταμ., που όμως έχει δυο αγώνες
λιγότερους. Σίγουρα αυτή η νίκη, σκόρπισε
χαρά και ελπίδες στους νικητές για τη συνέ-
χεια, αφού μετά τη νίκη αυτή είναι επόμενο να
γίνεται διαφορετική πλέον ανάγνωση της βαθ-
μολογίας.  Το σκορ άνοιξε ο Βελαέτης κάνο-
ντας το 0-1, για να ισοφαρίσει στο 25’ ο
Λουκίδης σε 1-1. Το πρώτο μέρος έληξε 1-2 με
τον Καλογιάννη να είναι ο σκόρερ. Στην επα-
νάληψη παρότι ο ΟΑΕΔ προσπάθησε να αλ-
λάξει τα δεδομένα δεν κατάφερε τιποτε, αλλά
αντίθετα η επιθυμία του να σκοράρει τον οδή-
γησε σε αλλαγή της τακτικής με συνέπεια το
ΓΛΚ να το εκμεταλλευτεί και να σημειώσει
άλλα δυο γκολ με τον Λογοθέτη να είναι ο
πρωταγωνιστής στο δεύτερο μέρος αλλά και
της νίκης, αφού με δυο προσωπικά του γκολ
έκανε το 1-4.  Ο δις σκόρερ και οι
Μελτινος,Μαρκόπουλος,Μαρίνης, Δήμος, ήταν
οι διακριθέντες των νικητών. Κορυφαίος του
ΟΑΕΔ ο Ευθυμιάδης.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Μανωλιάδης,
Σταθόπουλος, Δίζος, Ντράχας, Σιάσος, Γιοχά-
λας, Ευθυμιάδης, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης,
Λουκίδης, Κανελόπουλος. 

Μόνον τα αναβληθέντα
Αυτό το Σάββατο 23/2 όπως έχει προγραμμα-
τίσει η Επιτροπή θα διεξαχθούν μόνον αγώνες
που έχουν αναβληθεί για οποιαδήποτε αίτια
μέχρι σήμερα. Κι αυτό γίνεται, και σωστά,
ώστε την επόμενη αγωνιστική που θα ξεκινή-
σει ο δεύτερος γύρος να μην υπάρχουν αγωνι-
στικές εκκρεμότητες. Παράλληλα λόγω του
πιεστικού ημερολογιακού χρόνου και των αρ-
γιών, η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όλες τις
ομάδες που χρωστούν αγώνες να συμβάλουν
προς αυτή την κατεύθυνση με τη θετική τους
ενέργεια, ώστε να μην διαταραχθεί η αξιοπι-
στία του πρωταθλήματος

Οι πατριώτες! 
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