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Το 2Χ2 έκανε η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, μετά την πρόσφατη νίκη της επι της ΠΟΕΔΗΝ με σκορ 8-1 (!) και
ήδη συγκατοικεί στην πρώτη θέση, με άλλες τέσσερις ομάδες. Παράλληλα οι βλέψεις της και
φέτος είναι πρωταγωνιστικές

Μια 3άδα στην κορυφή
Την Τρίτη 21/11 και ώρα 15.30 καλούνται στα
γραφεία της Ψύλλα, όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων. Σημαντικά θέματα προς συζήτηση σε συνδυασμό με την κλήρωση του κυπέλλου σε Α’ και Β’
κατηγορία, καθιστούν αναγκαία την παρουσία
τους. Σελ 4

Παρότι είναι ακόμη νωρίς για οποιαδήποτε πρόβλεψη για το τι μέλει γενέσθαι με την υπόθεση της
ανόδου στη μεγάλη κατηγορία κι όμως τρεις ομάδες έχουν σημειώσει το 2Χ2 και θέτουν υποψηφιότητα για το μεγάλο όνειρο. Και αυτές είναι Υπ
Παιδείας, Επιμελητήρια και ΟΛΜΕ.
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ΟΣΥΟ – ΔΟΕ 0-1
Παρότι η ΟΣΥΟ ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και πάτησε καλύτερα
μέσα στο γήπεδο, εν τούτοις η ΔΟΕ έπαιξε
έξυπνα σημείωσε ένα γκολ και ύστερα έκανε
καλή διαχείριση, με συνέπεια να πάρει τη νίκη
που τόσο ήθελε. Μια νίκη που είναι η δεύτερη
συνεχόμενη στο πρωτάθλημα, και η οποία
φέρνει τη ΔΟΕ στην πρώτη θέση της μεγάλης
κατηγορίας. Το χρυσό γκολ σημείωσε ο Σερέτης στο 25’ μετά από ασίστ του Κουτσούκου,
για να γίνει το 0-1, κι έτσι να λήξει ο αγώνας,
αφού η ΟΣΥΟ παρά την υπεροχή που είχε δεν
κατάφερε να σκοράρει.
ΟΣΥΟ : Ζαμπάρας, Πιας, Ροδίτης, Παπαχριστόπουλος, Καϊδατζής, Σακκάς, Καρίτζης, Δήμος, Μυστίλογλου, Καλαλής, Καναβάκης,
(Στρατής, Λυμπέρης).
ΔΟΕ : Ρεσίτης, Πανάγος, Εμμανουήλ, Λάζος
Αγιαννίδης, ΧαΪδεμένος, Χριστοδουλόπουλος,
Βουκαλής, Σερέτης, Ελευθερίου, Κουτσούκος,
(Παπαθανασίου, Γιαννόπουλος, Κουσης, Παπαδημητρίου, Γουναρίδης, Γιώτης, Καλής).

Πυροσβεστική - Βουλή 5-1
Καλύτερη η Πυροσβεστική, υπερπήδησε με
ευκολία το εμπόδιο της Βουλής επικρατώντας
με το ευρύτατο 5-1. Οι γηπεδούχοι υπερτέρησαν κατά πολύ σε όλους τους τομείς, ήταν
εξαιρετικά ουσιώδεις στο παιχνίδι τους και
έδειξαν την ικανότητά τους να κοντρολάρουν
το ρυθμό του ματς στα κρίσιμά του σημεία,
διατηρώντας τα ηνία καθ' όλη τη διάρκειά του,
ενώ αντίθετα, η Βουλή δεν ανταποκρίθηκε στις
απαιτήσεις της αναμέτρησης, μαστιζόμενη παράλληλα από τις πολλές απουσίες, ενώ είναι
χαρακτηριστικό ότι παρατάχθηκε με μόλις έντεκα παίκτες. Από την αρχή η Πυροσβεστική
πατούσε καλύτερα στα πόδια της και ήταν πιο
απειλητική, ωστόσο έπρεπε να φτάσει στο 28'
για να ανοίξει το σκορ με τον Μουρίκη. Το
γκολ αυτό απλοποίησε τα πράγματα και λίγο
πριν τη λήξη του ημιχρόνου, στο 43', ο Γρηγοράκος έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα
δυο τερμάτων, και όλα πλέον έδειχναν ότι η
Πυροσβεστική θα είχε εύκολη αποστολή.
Όμως, το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου
λίγο έλειψε να το καταρρίψει αυτό, καθώς η
Βουλή εμφανίστηκε αποφασισμένη να κάνει
την αντεπίθεσή της στο παιχνίδι και στο 50' ο
Ζούγκας, μετά από κλέψιμο και ωραίο σουτ
έξω από την περιοχή, μείωσε σε 2-1, βάζοντας την ομάδα του ξανά στο παιχνίδι και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Οι φιλοξενούμενοι αναθάρρησαν με αυτό το γκολ
και το ηθικό τους αναπτερώθηκε, όμως η χαρά
τους κράτησε λίγο, καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο Μήτσης έκανε το 3-1 και έδωσε ξανά
στην Πυροσβεστική προβάδισμα δυο τερμάτων. Από εκείνο το σημείο και ύστερα οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Βουλής απελπίστηκαν και σχεδόν τα παράτησαν, με την
πλάστιγγα να γέρνει έτσι ξεκάθαρα πια προς
το μέρος της Πυροσβεστικής, αλλά παρόλα
αυτά, θα πρέπει να καταγραφεί πως η Βουλή
είχε ακόμα δυο καλές ευκαιρίες στο β' μέρος
να πετύχει κι ένα δεύτερο τέρμα. Η μια είναι σε
ένα σουτ έξω από την περιοχή από τον Ματσούκα που πέρασε ξυστά από το δοκάρι, και
η δεύτερη με τον σκόρερ Ζούγκα, ξανά με
σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να
περνάει πάλι λίγο πάνω από το οριζόντιο δο-

κάρι. Το 3-1 έδινε άλλον αέρα στην Πυροσβεστική και ήταν πλέον θέμα χρόνου να έρθουν
και άλλα γκολ, όπως και έγινε, με τον Γρηγοράκο να δράττει την ευκαιρία να λάμψει και να
ξεδιπλώνει τις επιθετικές αρετές. Αρχικά στο
65' έκανε το 4-1 και στην συνέχεια, στο 75',
πέτυχε χατ τρικ, διαμορφώνοντας το 5-1 και
παίρνοντας παράλληλα τον τίτλο του MVP για
τον εαυτό του. Το 5-1 ήταν και το τελικό σκορ,
καθώς τα εναπομείναντα λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα , με την Πυροσβεστική να
έχει πάρει ούτος ή άλλος μια μεγάλη σε έκταση νίκη και την Βουλή να βρίσκεται σε κακή
μέρα ώστε να παλέψει να σώσει κάτι από το
ματς.
Πυροσβεστική: Βλάχος, Θωμάκος, Ζέρβας,
Πλιατσικούρης, Κίρκης, Τσακνιάς, Μανώλογλου, Φραγκούλης, Δαμιανίδης, Γρηγοράκος,
Μουρίκης Βουλή: Φιλιντόπουλος, Τσαμαδης,
Γροντής, Καραβελης, Κουρουτης, Χαραλαμπίδης, Ματσουκας, Αρβανίτης, Κουτρομάνος,
Εμιρζας, Ζουγκας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ –
ΟΣΥΠΑ 3-1
Έκανε το 2Χ2 ο Δήμος Αθηναίων και φιγουράρει σ την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ο
Δήμος Αθηναίων, που και φέτος δείχνει πως
θα είναι μέσα στις τρεις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν! Από την πλευρά της η ΟΣΥΠΑ παρότι βρέθηκε με δυο γκολ διαφορά
πίσω στο σκορ, εν τούτοις κατάφερε να μειώσει σε 2-1, χωρίς ωστόσο να καταφέρει κάτι
άλλο. Στο 10’ ο Τσαβδαρίδης άνοιξε το σκορ
για το Δήμο κάνοντας το 1-0, για να διπλασιάσει τα τέρματα ο Βασιλείου στο 30’ με σουτ
έξω από την περιοχή. Από αυτό το λεπτό και
ύστερα άρχισε η ΟΣΥΠΑ να βγαίνει με αξιώσεις στην επίθεση και στο 32΄ ένα σουτ του
Αμουτζιά από καλή θέση βγήκε άουτ. Τελικά
στο 35΄κατάφερε με ασύλληπτο σούτ του Μαγειρίκα έξω από την μεγάλη περιοχή να μειώσει σε 1-2. Στο Β΄ημίχρονο, με την είσοδο
του Μουσούντα, η ΟΣΥΠΑ οργανώθηκε καλύτερα στο κέντρο και άρχισε να είναι πιο ανταγωνιστική και να προσπαθεί να ισοφαρίσει. Το
παιχνίδι απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον
αλλά ένα πέναλτι υπέρ του Δ.Αθηναίων σε
μια διεκδίκηση εντός της περιοχής (αμφισβητήθηκε από την ΟΣΥΠΑ) έδωσε την ευκαιρία
στον Μαχαίρα με εύστοχη εκτέλεση να
πραγματοποιήσει το τελικό 3-1.Παρά τις προσπάθειες τόσο της ΟΣΥΠΑ που βγήκε με περισσότερους παίκτες στην επίθεση για να μει-

ώσει, έχοντας 3 καταπληκτικές ευκαιρίες με
Γουβαλάρη,Αμουτζιά και Γκάτση που δεν καρποφόρησαν, όσο και του Δήμου που βρήκε
περισσότερους χώρους στην άμυνα των φιλοξενούμενων και έχασαν τουλάχιστον 2 τετ α
τετ το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Από την ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν ιδιαίτερα ο αρχηγός Κοντογιώργης και οι Μουσούντας, Κανέλλης και Αγγελάκος.

Δυνατά ξεκίνησε το Υπ Εσωτερικών , παρότι
παρατάχθηκε με αρκετές ελλείψεις. Κάτι που
φάνηκε και από το γεγονός πως στη βασική
11άδα ξεκίνησαν οι Κορμέτζας και Μίχας. Αυτό
δεν εμπόδισε την ομάδα να αγωνιστεί ανοιχτά
και να μπει δυνατά στον αγώνα διεκδικώντας
από την αρχή τη νίκη. Το σκορ άνοιξε στο 20’
ο Κουρής με πέναλτι σε ανατροπή του Κίτση
από τον Ζερίνο. Στο 25’ έγινε το 0-2 στο 35’
όταν από εκτέλεση κόρνερ του Συμεωνίδη ο
Κουρής με σουτ στην κίνηση έπιασε την άμυνα στον ύπνο κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Στην επανάληψη το ΥΠΠΟ βγήκε μπροστά
για να διεκδικήσει κάτι θετικό, όμως αυτό δεν
του βγήκε με συνέπεια να το εκμεταλλευτεί το
Εσωτερικών και να σημειώσει άλλα τέσσερα
γκολ! Στο 50’ ο Κίτσης ανέβασε το δείκτη του
σκορ στο 0-3 ύστερα από συνδυασμό με τον
Κουρή. Μετά από πέντε λεπτά πραγματοποιήθηκε ένας ωραίος συνδυασμός μεταξύ των
Κουρή και Κίτση με τελευταίο παραλήπτη τον
Συμεωνίδη που με πλασέ έκανε το 0-4. Ακολούθησε μια ωραία ενέργεια του Καστάνη που
αφού έπαιξε το ένα – δυο με Κίτση πλάσαρε
τον Παρλαμέντη για να κάνει στο 65’ το 0-5.
Στο επόμενο λεπτό ο Κουρής σε μια προσπάθεια του να επιτεθεί κόλλησε το πόδι και υπέστη ρήξη χιαστών , με τις γνωστές συνέπειες.
Παρ’ όλα αυτά και υπο τη σκιά του σοβαρού
τραυματισμού, συνεχίστηκε ο αγώνας με το
Υπ Εσωτερικών να σημειώνει ένα ακόμη γκολ
και να διαμορφώνεται το τελικό 0-6 στο 70’ με
ατομική ενέργεια και υποδειγματικό πλασέ του
Κίτση.
ΥΠ Εσωτερικών: Μπάρτζος, Νακοπουλος,Χαραλαμπόπουλος, Βαρυθυμιάδης, Μαυρέλης,
Μπουζινέκης, Μίχας Δ., Καστάνης, Κορμέτζας, Κίτσης, Κουρής, (Συμεωνίδης, Στασινόπουλος),
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Αρκετά καλύτερη η ΠΟΕ/ΔΟΥ,
πήρε ευρεία νίκη απέναντι στο
Υπουργείο Γεωργίας με 4-1. Από
την αρχή της αναμέτρησης η
ΠΟΕ/ΔΟΥ μπήκε πολύ δυνατά και
έδειξε τις άγριες διαθέσεις της, με
τα δυο χαμένα τετ α τετ να προμηνύουν τη συνέχεια. Αρχικά ο Ζωχιος στο 8' και στη συνέχεια ο
Βερρος στο 12' βγήκαν απέναντι
από τον Ζέρβα αλλά δεν κατάφεραν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ όμως μύριζε και έτσι
στο 15', έπειτα από ωραίο συνδυασμό του Γκόγκα με τον Βερρο,
ο τελευταίος άνοιξε το σκορ και
εξιλεώθηκε γρήγορα για τη μεγάλη
ευκαιρία που έχασε λίγα λεπτά
πριν. Το γκολ αυτό λειτούργησε
ωθητικά για τους γηπεδούχους,
που ξανοίχτηκαν ακόμα πιο πολύ
και έψαξαν κι άλλο γκολ, το οποίο
τελικά ήρθε από τον Ζωχιο στο
27', ο οποίος επίσης πήρε το αίμα
του πίσω για την δική του χαμένη
ευκαιρία. Με τα πόδια λυμένα
πλέον η ΠΟΕ/ΔΟΥ κράτησε πολύ
εύκολα το 2-0 μέχρι το τέλος του
ημιχρόνου, καθώς το Υπουργείο
Γεωργίας δεν έβρισκε λύσεις και
δεν μπορούσε να αντιδράσει με
κάποιον αποτελεσματικό τρόπο,
λυγισμένο μπροστά στην υπεροχή
του αντιπάλου του. Το δεύτερο
ημίχρονο αρχικά ήταν μια ρεπλίκα
του πρώτου και στο 60' οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πετύχουν και
τρίτο γκολ , σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη. Το παιχνίδι όμως
είχε δρόμο ακόμα μπροστά, και το
3-0 ξύπνησε το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο ανέβηκε αισθητά και
βγήκε μπροστά ώστε να πετύχει
έστω ένα τέρμα. Στο 70', έπειτα
από πάσα του Κιούλου η μπάλα
έφτασε στο Γούναρη και αυτός μείωσε σε 3-1, δίνοντας έτσι το φιλί
της ζωής στην ομάδα του. Το
Υπουργείο Γεωργίας προσπάθησε

να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και
πίεσε και για άλλο ένα γκολ που
θα το έβαζε πια για τα καλά ξανά
στο παιχνίδι, με τη μεγάλη ευκαιρία για το 3-2 τελικά να χάνεται
από τον σκόρερ Γούναρη, το
πλασέ του οποίου πέρασε λίγο
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Κάπου εκεί η ΠΟΕ/ΔΟΥ ανέλαβε
ξανά τα ηνία και στο 85' έκανε το
4-1 με τον Γακόπουλο, βάζοντας
οριστικά πια τέλος στην υπόθεση
νίκη. Από τους νικητές δεν υστέρησε κανείς και ξεχώρισαν οι Γακόπουλος, Γρηγορακάκης,
Γκόγκας και Ταπρατζης, ενώ από
το Υπουργείο Γεωργίας διακρίθηκαν οι Μηνάς, Μπαρμπαγιάννης,
Μπάμης και Γούναρης. Σε άλλα …
αθλητικά νέα, ο Σωτήρης Αντωνάτος έτρεξε τα 42,172 χιλιόμετρα
του Μαραθωνίου και τερμάτισε τον
αγώνα σε 6 ώρες, αποδεικνύοντας
έτσι ότι η αγάπη του για τον αθλητισμό είναι ποικιλόμορφη και δεν
περιορίζεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο.
ΠΟΕ/ΔΟΥ (Ζαρωτιάδης, Ψαρράς): Κολκουβίνης, Χρήστου, Κοκκορόσκος, Καμίδης, Κόγκας,
Μηλαδόπουλος, Ζωχιός, Βλάχος,
Κρητικός, Βέρρος, Τάπρατζης (Γακόπουλος, Φλέσσας, Κατσαντώνης, Φτούλης, Ζαρωτιάδης,
Γρηγορακάκης, Μασουρίδης, Νικολής).
Υπουργείο Γεωργίας: Ζέρβας,
Μπούρας ( 45’ Δρακόπουλος), Γκιλάκης ( 45’ Μηνάς), Τασούλης (
45’ Σαλτερής), Τζίντζος, Μπαρμπαγιάννης, Γιαννόπουλος ( 45’ Κυριάκου), Λεγάκης ( 45’
Κουτσούρης), Παπαδόπουλος (
35’ Μπάμης), Κολυμπίρης ( 45’
Κιούλος- 70’ Σουβλερός), Γούναρης

ΠΟΕ/ΥΕΘΑ – ΠΟΕΔΗΝ 8-1

Ήταν θέμα διαδικαστικό

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, το ΥΕΘΑ πήρε την νίκη με σκορ 8-1.
Μόλις στο 1' ο Αγγελίδης με όμορφο πλασέ, άνοιξε το δείκτη του σκορ.
Οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν κυρίως σε αμυντικά καθήκοντα,.
Ελάχιστες φορές πέρασαν στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο σε μία
από αυτές, στο 21' ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Καραβασίλη. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, πίεσαν και πήραν εκ νέου κεφάλι στο 44' με τον
Κουκόπουλο να μην αστοχεί σε κοντινό πλασέ μετά από ασίστ του Σαχινίδη. Στο β´ μέρος ο Σαχινίδης στο 48' το 63' και το 69', ο Κουκόπουλος στο 55', ο Καραβασιλειάδης στο 65', αλλά και ο Ζαμπάρας στο
74', διαμόρφωσαν το τελικό 8-1. Η διαφορά δυναμικότητας των δύο
ομάδων, επέτρεψε στον κόουτς Τρίχο, να χρησιμοποιήσει όλους τους
διαθέσιμους παίκτες και να δοκιμάσει και νέα σχήματα. Χωρίς να υστερήσει κανείς εκ των γηπεδούχων, ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Σαχινίδης,
Σακκάς.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δώριζας, Γιαννακάκης, Αμανατίδης (46' Μυκωνιάτης),
Χρυσοβέργης (46' Βάγιας), Μουζής, Παρούσης, Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος (64' Κομπορόζος), Σαχινίδης, Αγγελίδης (46' Σακκάς) Κουκόπουλος (71' Ζαμπάρας).
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Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - ΟΛΜΕ 2-3
Παιχνίδι για γερά στομάχια ανάμεσα στις δυο
ομάδες, με την ΟΛΜΕ τελικά να παίρνει δύσκολη νίκη με 2-3, σκοράροντας μάλιστα δυο
φορές από τα έντεκα βήματα. Το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο ευτύχησε να πάρει κεφάλι στο
σκορ από …τα αποδυτήρια, καθώς μόλις στο
4ο λεπτό ο Γιώτης έκανε το 1-0 και έβαλε την
ομάδα του σε θέση οδηγού. Το προβάδισμα
τόσο νωρίς στην αναμέτρηση έβαλε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σαφώς σε πολύ πλεονεκτική θέση και απέβαλε το άγχος, με
αποτέλεσμα το σκορ να διατηρηθεί έτσι μέχρι
το τέλος του ημιχρόνου, καθώς ο οποίες προσπάθειες κατέβαλε η ΟΛΜΕ αποδείχθηκαν
είτε ανεπαρκείς είτε άκαρπες. Στην επανάληψη η ΟΛΜΕ παρουσιάστηκε πιο αποφασισμένη να αλλάξει την κατάσταση και, όπως ο
αντίπαλός της στο πρώτο ημίχρονο, έτσι αντίστοιχα και αυτή πέτυχε νωρίς το σκοπό της.
Στο 50' ο Νικολόπουλος υπέπεσε σε πέναλτι
και ο Λύτρας το εκτέλεσε εύστοχα, φέρνοντας
το παιχνίδι και τις ισορροπίες ξανά στα ίσια. Το
ματς ζωήρεψε από εκείνο το σημείο και
ύστερα, καθώς οι δυο ομάδες έψαχναν το
γκολ που θα έδινε το προβάδισμα, με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να είναι εκείνη που το πέτυχε, στο 65', με σκόρερ τον Γιώτη για άλλη
μια φορά. Αποδείχθηκε, ωστόσο, ότι η ιστορία
επαναλαμβανότανε μέσα στο ίδιο το παιχνίδι,
καθώς στο 75', ύστερα από προσπάθειες της
ΟΛΜΕ για νέα ισοφάριση, ο Παπαϊωάννου
υπέπεσε σε πέναλτι και της έδωσε την ευκαιρία που έψαχνε. Εκτελεστής ξανά ο Λύτρας, ο
οποίος δεν αστόχησε ούτε αυτή τη φορά από
την άσπρη βούλα και ισοφάρισε για την ομάδα
του σε 2-2. Οι δυο ομάδες κοντραρίστηκαν
στήθος με στήθος στα εναπομείναντα λεπτά
για το γκολ που θα έκρινε τον αγώνα, με το
πέρασμα της ώρας να κάνει τις προσπάθειες
ακόμα πιο έντονες και κρίσιμες, καθώς όσο το
ματς έφτανε στο τέλος του, τόσο πιο ξεκάθαρο
γινόταν ότι δεν υπάρχει χρόνος για …νέα ισοφάριση, από όποια πλευρά κι αν ερχόταν. Και
αν και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είχε προηγηθεί δυο φορές σε έναν αγώνα που επαναλάμβανε τον εαυτό του, είχε έρθει η σειρά της
ΟΛΜΕ να πετύχει το γκολ που δεν θα της
έδινε μόνο το προβάδισμα, αλλά και τη νίκη.
Στο 86ο λεπτό ο Τσιγκούλης βρήκε με σέντρα
ακριβείας τον Ζαρνάβαλο και αυτός έκανε το
2-3, δίνοντας ουσιαστικά στην ομάδα του τους
τρεις βαθμούς, καθώς στο λίγο χρόνο που
απέμεινε, η ΟΛΜΕ αμύνθηκε καλά και διατήρησε το υπέρ της σκορ. Οι Λύτρας, Ζαρνάβαλος και Τσιγκουλης ήταν οι διακριθέντες για
του νικητές, ενώ από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ξεχώρισαν οι Γιώτης, Παπαϊωάννου και
Ιατρίδης.
ΟΛΜΕ: Αποστολόπουλος, Πετωνης, Γαρυπίδης, Σπαντιδάκης, Τσιντζος, Δογιας, Λύτρας,
Τσιγκουλης, Ζαρνάβαλος, Χαριζόπουλος, Νικόπουλος, Μανιώτης, Καρανάσιος

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΟΑΕΔ 1-8
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα γεύτηκε
ο ΟΑΕΔ μετά την αποτυχημένη πρεμιέρα και
την ήττα που υπέστη από το Ταχ Ταμ με 2-1
και όχι μόνον. Αλλά ουσιαστικά την αλλαγή

στο ρόστερ και την παρουσία όλων των παικτών την πλήρωσε ο Δημος Γαλατσίου, που
δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις συνθήκες
του αγώνα και δέχθηκε οκτώ γκολ. Ο Ψυρρίδης και τα δυο συνεχόμενα γκολ του Πανταζόπουλου ήταν εκείνα που έκαναν στα γρήγορα
το 0-3. Παρ΄όλα αυτά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν σε 1-3 με τον Μαχαίρα με
απ’ ευθείας φάουλ. Ο Γεωργατζέλης ήταν ο
παίκτης που ανέβασε το δείκτη του σκορ στο
1-4 και ουσιαστικά ψαλίδισε κάθε όνειρο για
τους φιλοξενουμένους να κτυπήσουν το παιχνίδι. Τα τρια γκολ που ακολούθησαν ή ρθαν
φυσιολογικά. Από ένα σημείωσαν (δεύτερο
προσωπικό και των δυο), οι Ψυρίδης (1-5),
Πανταζόπουλος (1-6), Γεωργατζέλης (1-7) ,
ενώ άξιο μνείας και το γκολ του Τριγωνάκη,
που έκανε το 1-8, που ήταν και το τελικό.

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ –
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 3-6
Πολύ δυνατά μπηκαν στο φετινό πρωτάθλημα
τα Επιμελητήρια καιήδη από στα δυο πρώτα
αυτά παιχνίδια δείχνουν πως έχουν όλα τα
φόντα να πρωταγωνιστήσουν. Μεγάλη νίκη
στην πρεμιέρα κόντρα στους Τελωνειακούς, με
σκορ 5-2 αλλά και προσφάτως με τους Εφοριακούς τους οποίους επίσης κέρδισε 6-3.
Κλειδί της επιτυχίας η ευστοχία του Παπαιωάννου που σημείωσε πέντε τέρματα και ουσιαστικά πήρε από το χέρι τα Επιμελητήρια
και τα οδήγησε στη μεγάλη αυτή νίκη. Παρ’
όλα αυτά οι Εφοριακοί ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 10’ με τον Κυριακού, που
έκανε το 1-0, για να ακολουθήσουν πέντε συνεχόμενα γκολ από τους φιλοξενούμενους και
το σκορ του ημιχρόνου να κλείνει στο 1-5 και
σκόρερ τον Παπαιωάννου (1-1 στο 12', 1-2
στο 20', 1-3 στο 23',1-4 στο 32'), αλλά και τον
Δήμο στο 44’. Στην επανάληψη τα Επιμελητήρια έσβησαν τις μηχανές με αποτέλεσμα οι
Εφοριακοί να μειώσουν σε 3-5 με δυο συνεχόμενα γκολ του Κυριακού (κάνοντας τρια τα
συνολικά του γκολ) στο 60’ και 70’. Το τελικό
3-6 διαμόρφωσε και πάλι ο Παπαιωάννου στο
75’ με απ' ευθείας εκτέλεση φάουλ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Πιζάνιας, Χριστόπουλος, Χάλιακας, Θ.Νίνος, Ζιάκας, Μπαλαδήμας, Κοτσάνης,( Αντωνίου),
Στ.Νίνος, Δήμος, Παπαϊωάννου.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ – ΕΦΚΑ 2-0
Την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα πήραν
οι Τελωνειακοί που επικράτησαν του ΕΦΚΑ με
σκορ 2-0 και πλέον συνεχίζουν με διαφορετικό αέρα του δύσκολο κατά τα άλλα φετινό
πρωτάθλημα. Από την άλλη ο ΕΦΚΑ δεν κατάφερε να αντιπαραθέσει, έστω το γκολ της
τιμής, με συνέπεια να παραμείνει χωρίς νίκη.
Αναμφίβολα η νίκη των γηπεδούχων δεν ήταν
από τις πιο εύκολες, καθότι οι φιλοξενούμενοι
κατά διαστήματα ισορροπούσαν το ματσάκι κι
έδειχναν πως διαθέτουν κι αυτοί μια ομάδα
που μπορεί να παίξει καλύτερα. Μεγάλος
πρωταγωνιστής των νικητών ο Σφύρης που
σημείωσε και τα δυο γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο κι έδωσε τη μεγάλη νίκη στην ομάδα
του με σκορ 2-0.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Παπαδόπουλος, Καραγεωρ-

γόπουλος, Καπραντζάς, Μαντάς, Πρωτόπαππας, Καφάσης, Βαρβαρήγος, Κυβελέας, Σφύρης, Κοκκώνης, Πολυχρονίδης.

ΟΔΥΕ – ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2-7
Η μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των
δυο μονομάχων, φάνηκε από τηνπρώτη
στιγμή, από το πρώτο ημίχρονο! Η λανθασμένης αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων,
στάθηκε αιτία, ώστε ο Μητσιάκης να κάνει ότι
ήθελε σ και όχι μόνον, αλλά να σημειώσει και
καρέ τερμάτων. Σχεδόν σε κάθε αντεπίθεση
των παικτών του Υπουργείου να μυρίζει γκολ!
Το γεγονός πως ο δείκτης του σκορ στο
πρώτο μέρος έδειξε 0-5, τα λέει όλα. Τέσσερα
λοιπόν τέρματα του Μητσιάκη κι ένα σημείωσε
ο Πιπιλίκας με κεφαλιά. Στην επανάληψη η
ΟΔΥΕ μειώσε στο 60’ σε 1-5 με πλασέ του
Στόικου που κέρδισε τον ριμπάουντ από σουτ
του Παπαπαναγιώτου . Ο Τσακνάκης στη συνέχεια έκανε το 1-6 για τους φιλοξενουμένους.
Όμως η ΟΔΥΕ παρά τα έξι γκολ βρήκε το κουράγιο και κατάφερε να μειώσει σε 2-6 στο 80’
με τον Μανουρά ύστερα από ένα δυνατό σουτ
έξω από την περιοχή.Το τελικό 2-7 διαμόρφωσε ο Τσιόκρης λίγο πριν τη λήξη του
αγώνα. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κούσουλας, Χαλίλης και Τσιόκρης.
ΟΔΥΕ : Φαλούτσος, Κυραντώνης, Παπαμιχαήλ, Βούζας, Κουλέλης, Παγίδας, Ασθενιδης,
Καντζούρης, Παπαναγιώτου, Δανιηλίδης, Στόϊκος, (Πάσχος, Τσόλκας, Βικάτος, Μανουράς).
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Μουράτογλου, Τσιόκρης, Πατήλας, Χαλίλης, Κούσουλας, Πιπιλίκας, Ιορδανόπουλος, Κωστόπουλος, Μητσιάκης,
Τσακνάκης, Πουρνάρας, (Μυταλούλης, Φωτόπουλος, Παρούσης, Γεωργίου, Νταραγιάννης,
Κουβέλης).
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευχές σε Κουρή
Ο τραυματισμός του Γιάννη Κουρή, όπως
αποδείχθηκε ήταν σοβαρός! Οι υφιστάμενες
ενδείξεις αναφέρουν για ολική ρίξη συνδέσμων, που τον οδηγούν στο χειρουργικό κρεββάτι! Όλοι οι συμπαίκτες του εύχονται
περαστικά και καλή επιτυχία, υπομονή και
γρήγορη επάνοδο στα γήπεδα.

Κλήρωση κυπέλλου
Την άλλη Τρίτη στις 15.30 στα γραφεία της
Ψύλλα, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του
κυπέλλου στις δυο κατηγορίες, αλλά και θα
συζητηθούν και διάφορα σημαντικά θέματα
που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του
Αθλητικού Τομέα. Γι αυτό το λόγο καλούνται
όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων να δώσουν
το παρών.
ΠΟΕ/ΔΟΥ

Τιμή και δόξα στον Αντωνάτο
Απο τους αθλητές που συμμετείχαν στην πρόσφατη κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου της
Κυριακής ήταν και ο Σωτήρης Αντωνάτος που
έτρεξε τα 42.172 χιλ σε έξι ώρες. Πολλά συγχαρητήρια απο όλους για τον τερματισμό του.
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