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Απο τις ομάδες που έχουν κρατήσει πολύ ψηλά τον ιστό της φιλίας, της “ευγενούς άμιλλας”
και του “ευ αγωνίζεσθαι” ήταν, είναι και παραμένει η ΟΔΥΕ, και όπως φαίνεται τα χρόνια δεν
έχουν ακόμη αγγίξει καμία απο τις... “νεανικές” καρδιές των παικτών της

Αναβολές χωρίς λόγο
Παρότι χθες Τρίτη 22/11 είχε προγραμματιστεί να
γίνει η κλήρωση των αγώνων του κυπέλλου, εν
τούτοις, οι απουσίες εκπροσώπων των ομάδων,
ανέβαλαν τη διαδικασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα επιλεγεί απο την Οργανωτική Επιτροπή

Δυστυχώς ένα απο τα προβλήματα που καλείται να
λύσει ο Αθλητικός Τομέας της ΑΔΕΔΥ είναι και οι
αναβολές λόγω καιρού της προηγούμενης αγωνιστικής. Βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο, όμως σίγουρα οι αναβολές θα γίνουν πριν το τέλος της
χρονιάς.
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Μετα την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής
και με δεδομένο το γεγονός πως σημειώθηκαν
δυο αναβολές αγώνων (Υπ Ρσωτερικών - Δήμος Αθηναίων και ΔΟΕ - ΥΠΠΟ), τόσο η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, όσο και η ΠΟΕ/ΔΟΥ, μετά τις αντίστοιχες νίκες τους με Υπ Γεωργίας και ΟΣΥΠΑ, βρέθηκαν στην πρώτη θέση της μεγάλης

ΟΣΥΠΑ – ΠΟΕ/Δ0Υ 1-4

Η ΠΟΕ/ΔΟΥ έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και πιστοποίησε ότι διανύει πολύ καλή
αγωνιστική περίοδο, παίρνοντας τη νίκη απέναντι στη ΟΣΥΠΑ με το ευρύτατο 1-5. Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από νωρίς τις …άγριες
διαθέσεις τους, καθώς πριν τη συμπλήρωση
του πρώτου τετάρτου μετρούσαν ήδη τρία χαμένα τετ α τετ με τους Ζωχιο, Κρητικό και Βέρρο. Στο 15ο λεπτό ήρθε και το γκολ που … μύριζε από το σφύριγμα της έναρξης, με τον
Βλάχο να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά έπειτα
από εκτέλεσε κόρνερ του Γκογκα. Το γκολ λειτούργησε αφυπνιστικά για την ΟΣΥΠΑ, η
οποία μετά το 20' έγινε πιο απειλητική και πίεσε για την ισοφάριση, αλλά ο Κολκουβίνης
φώναξε "παρών" σε τρεις κλασσικές ευκαιρίες
των γηπεδούχων και κράτησε το 0-1 για την
ομάδα του. Στο 35ο λεπτό ένα λάθος της ΟΣΥΠΑ έδωσε την ευκαιρία στην ΠΟΕ/ΔΥΟ να πάρει προβάδισμα δυο τερμάτων. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, σε μια ριψοκίνδυνη
και μοιραία ενέργεια, προσπάθησε να ντριμπλάρει τον Κρητικό, ο οποίος όμως του έκλεψε την μπάλα και την έσπρωξε στα δίχτυα, κάνοντας το 0-2. Παρά το δεύτερο γκολ, η ΟΣΥΠΑ δεν το έβαλε κάτω και στο 42' κατάφερε να
μειώσει σε 1-2, με τον Κανέλη να σκοράρει με
κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Γκατση. Το 1-2 έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, κρατώντας την ΟΣΥΠΑ στο παιχνίδι και
δίνοντάς της την ευκαιρία να παλέψει το ματς
στο β' μέρος. Όμως, το δεύτερο ημίχρονο άνηκε εξ' ολοκλήρου στους φιλοξενούμενους, οι
οποίο ανέβασαν τους ρυθμούς τους και ήταν
ακόμα πιο παραγωγικοί από το πρώτο. Στο
55ο λεπτό, ο Γκόγκας εκτέλεσε ένα κόρνερ, με
τη μπάλα να παίρνει περίεργα φάλτσα και να
περνάει πάνω από τον τερματοφύλακα της
ΟΣΥΠΑ, με κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Ο
Χρήστος την έβγαλε με τα χέρια, με την κίνηση
αυτή να καταλήγει στην αποβολή του και σε
πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γκόγκας, ο οποίος ευστόχησε
και έγραψε το 1-3 για την ομάδα του. Η ταυτόχρονη αποβολή του Χρήστου και το εκ νέου
προβάδισμα δύο τερμάτων για την ΠΟΕ/ΔΟΥ
ήταν και η αρχή της κατάρρευσης για την
ΟΣΥΠΑ, η οποία, με δέκα παίκτες πλέον, ξέμεινε από δυνάμεις και θετική ψυχολογία. Ο
δείκτης του σκορ ήταν θέμα χρόνου να ανέβει
και άλλο, όπως και έγινε τελικά - αρχικά σε 1-4
με αυτογκόλ των γηπεδούχων και στη συνέχεια σε 1-5 από τον Ζωχιο. Η ΟΣΥΠΑ θα μπορούσε βέβαια να έχει μειώσει, αλλά μια προσπάθεια από τον Κουτρουμπή κατέληξε στο
δοκάρι, που όμως όπως και να 'χε δε θα μπορούσε να αποσοβήσει την ήττα. Από τους νι-

κητές διακρίθηκαν οι Κολκουβίνης, Ταμπρατζης, Γκόγκας, Καμίδης και Κατσιπανος.
ΠΟΕ/ΔΟΥ: Κολκουβίνης, Χρήστου, Κοκοροσκος, Καμίδης, Γκόγκας, Μηλαδόπουλος, Ζωχιος, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Ταμπρατζης
(Γακόπουλος, Φτουλης, Γρηγορακάκης, Κατσιπανος, Κατσαντώνης, Ζαρωτιάδης
κατηγορίας με εννιά πόντους, έχοντας ξεφύγει
μάλιστα τρεις πόντους απο τους διώκτες τους.

ΒΟΥΛΗ – ΟΣΥΟ 1-4

Πιο εύκολα από ότι ίσως περίμενε, η ΟΣΥΟ
πήρε τη νίκη απέναντι στη Βουλή επικρατώντας με 1-4. Στο πρώτο ημίχρονο, το ματς ήταν
πιο μοιρασμένο ανάμεσα στις δυο ομάδες, με
τη Βουλή να είναι πιο ανταγωνιστική, κάτι
ωστόσο άλλαξε με την αποβολή του Κουρούτη
που άφησε του γηπεδούχους με δέκα παίκτες.
Τίποτα δεν προμήνυε ότι το παιχνίδι θα είχε
την εξέλιξη που είχε, καθώς η Βουλή ξεκίνησε
πολύ δυνατά και μόλις στο 5ο λεπτό άνοιξε το
σκορ. Ο Ξαφάκης με πολύ ωραία προσπάθεια
από τα πλάγια πέρασε όποιον βρήκε μπροστά
του, έστρωσε στον Χαραλαμπίδη και αυτός με
την σειρά του στον Κουτρομάνο, ο οποίος με
πλασέ έκανε το 1-0 για την ομάδα του. Η χαρά
των γηπεδούχων, ωστόσο, κράτησε λίγο, καθώς στο 15' ο Καπερώνης ισοφάρισε για την
ΟΣΥΟ και αφού η μπάλα κόντραρε σε πόδια
αμυντικού. Η ισοφάριση δεν πτόησε τη Βουλή,
η οποία συνέχισε το παιχνίδι σε έντονους ρυθμούς και έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο
20ο λεπτό. Ο Ζούγκας έπιασε σχεδόν ανενόχλητος δυνατό σουτ από το ύψος του πέναλτι,
όμως ο Ζαμπάρας του είπε "όχι" με φοβερή
απόκρουση, στερώντας του έτσι την ευκαιρία
να ξαναβάλει την ομάδα του μπροστά στο
σκορ. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε η φάση
που άλλαξε τις ισορροπίες του παιχνιδιού και
επηρέασε στο έπακρο την εξέλιξή του. Ο Κουρούτης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα
και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες
πολύ νωρίς στο παιχνίδι, με την υπόθεση νίκη
πλέον να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Παρόλα
αυτά, η Βουλή κατόρθωσε να μείνει όρθια και
να κρατήσει το 1-1 μέχρι το τέλος του πρώτου
ημιχρόνου. Η υπέρ προσπάθεια αυτή των γηπεδούχων, όμως, είχε αντίκτυπο στο δεύτερο
ημίχρονο, καθώς η κούραση έκανε την εμφάνισή της και έγειρε τη ζυγαριά ξεκάθαρα και
συντριπτικά προς το μέρος της ΟΣΥΟ. Στο 55'
ο Καλαλή με σουτ έξω από την περιοχή έκανε
το 1-2 και στην ουσία κλείδωσε την νίκη για
τους φιλοξενούμενους, με το μοναδικό ζητούμενο πλέον στο παιχνίδι να είναι το πόσο θα
ανέβει ακόμα ο δείκτης του σκορ. Δέκα λεπτά
αργότερα ο Χελιώτης κέρδισε πέναλτι, το
οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Καλαλής, που διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και έδωσε προβάδισμα δυο τερμάτων στην ομάδα του
(1-3), ενώ στο 71' ο Καλαλής και πάλι, με προβολή αυτή τη φορά, έγραψε το 1-4 και ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ. Στα εναπομείναντα λεπτά οι φιλοξενούμενοι έριξαν τους
ρυθμούς και έτσι, το 1-4 ήταν και το τελικό
σκορ, με τη νίκη αυτή να έρχεται χωρίς προ-

βλήματα για την ΟΣΥΟ χάρη στο αριθμητικό
πλεονέκτημα που απέκτησε από νωρίς στο
παιχνίδι. Διακριθέντες από τους νικητές οι Παπαχριστόπουλος, Καλάλης και Χελιώτης.
Βουλή: Φιλιντόπουλος, Σουμελίδης, Πασχαλίδης, Τσαμαδής (Τσούμας), Γουργιώτης, Κουρούτης, Αρβανίτης (Ματσούκας), Ξαφάκης
(Δεμερτζής), Ζούγκας, Κουτρουμάνος, Χαραλαμπίδης ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Ριδίτης, Καναβάκης, Καιδατζής, Παπαχριστόπουλος, Σακκάς,
Καρίτζης, Δήμος, Μυστιλογλου, Καπερώνης,
Καλαλής (Χελιωτης, Χατζηγιάννης)

ΠΟΕΔΗΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2-5
Άνετη νίκη για την Πυροσβεστική, που επικράτησε με το εντυπωσιακό 2-5 της ΠΟΕΔΗΝ. Οι
φιλοξενούμενοι ήταν κατά πολύ ανώτεροι σε
όλους τους τομείς, κυριάρχησαν μέσα στο γήπεδο και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο του
παιχνιδιού στον αντίπαλό τους να διεκδικήσει
κάτι καλύτερο. Σημαντικό ρόλο στην επικράτηση αυτή των φιλοξενούμενων έπαιξε το ότι
μπήκαν από την αρχή πολύ δυνατά στο ματς
και στην ουσία καθάρισαν την νίκη από το
πρώτο ημίχρονο, όπου και πέτυχαν τρία τέρματα. Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μήτση
στο 15' έβαλε την Πυροσβεστική νωρίς στο
ματς σε θέση οδηγού, ενώ το 0-2 από τον Καραμάνο στο 21' άνοιξε διάπλατα το δρόμο μιας
άνετης επικράτησης. Οι φιλοξενούμενοι συνέχιζαν να πιέζουν και για άλλα γκολ σε αμείωτους ρυθμούς, και στο 29', ο Κυρκης έγραψε
το 0-3, απλοποιώντας τα πράγματα ακόμα πιο
πολύ για την ομάδα του. Η ανάπαυλα του ημιχρόνου δεν επηρέασε καθόλου το ρυθμό του
παιχνιδιού, το οποίο συνεχίστηκε από εκεί
ακριβώς που σταμάτησε, δηλαδή με την Πυροσβεστική σε ρόλο απόλυτου κυρίαρχου και
την ΠΟΕΔΗΝ περιορισμένη σε παθητικό
ρόλο. Στο ξεκίνημα, δε, του β' μέρους, στο 48',
ο Κανέλλος έκανε το 0-4, δίνοντας πλέον στην
νίκη διαστάσεις θριάμβου. Από το γκολ αυτό
και ύστερα η ΠΟΕΔΗΝ πείσμωσε, έβγαλε αντίδραση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πήρε
μέτρα στο γήπεδο με σκοπό να γίνει πιο απειλητική και να μειώσει και να καταφέρει να πετύχει έστω ένα γκολ. Όντως, στο 60' ο Μπίτζος
μείωσε σε 1-4 για την ΠΟΕΔΗΝ, που μπορεί
να είχε χάσει το τρένο της νίκης, αλλά προς τιμήν της, δεν κατάθεσε τα όπλα αμαχητί. Από
την άλλη, η Πυροσβεστική δεν ήθελε να δώσει
στον αντίπαλό της δικαίωμα να αμφισβητήσει
την κυριαρχία της και έτσι, στο 70', πέτυχε και
άλλο γκολ, με τον Κανέλλο να διπλασιάζει τα
προσωπικά του τέρματα για το 1-5. Το υπόλοιπο της αναμέτρησης αποτελούσε περισσότερο
τυπική διαδικασία, ωστόσο η ΠΟΕΔΗΝ κατάφερε να πετύχει και άλλο τέρμα, στο 80' με τον
Κέπα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-5.
Πυροσβεστική: Βλάχος, Τσακνιας, Λουκιπουδης, Δαμιανίδης, Ζέρβας, Μήτσης, Κυρκης,
Πλιατσικουρης, Καραμάνος, Κανέλλος, Φραγκούλης (Κιεζος, Καρβούνης, Φραγκογιάννης,
Γκαβελας, Παπαχρήστος)

Ανετη
επικράτηση του ΥΕΘΑ και δίκαια στην πρώτη θέση
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα το ΥΕΘΑ, έκανε το τρία στα τρία με άνετη επικράτηση επί του Υπ. Γεωργίας με το ευρύ 0-6! Τον χορό των γκολ
άνοιξε στο 26' ο Κουκόπουλος με όμορφο πλασέ, ενώ ο ίδιος με αριστουργηματική κεφαλιά μετά από ασίστ του Βάγια, έκανε το 0-2, σκορ ημιχρόνου. Στο β´ μέρος ήταν η σειρά του Σαχινίδη να σκοράρει και το έκανε επί τρία! Αρχικά στο 52', στο 55' και στο 69' με πολύ όμορφα τελειώματα..... Μεσολάβησε στο 61' το τρίτο γκολ και για τον Κουκόπουλο με εξαιρετική κεφαλιά. Το σκορ θα μπορούσε να πάρει ακόμη μεγαλύτερες
διαστάσεις, όταν τόσο στο 33' με κεραυνό του Χαρακάκου όσο και στο 48' με απευθείας εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή του Παρούση, η
μπάλα βρόντηξε τα κάθετα δοκάρια της εστίας των γηπεδούχων! Η εστία των "Στρατηγών" δεν απειλήθηκε πλην μιας ουσιαστικά φοράς, κατά
την οποία ο πάντα σε ετοιμότητα "κέρβερος" της εστίας Δώριζας, χάλασε τα όποια σχέδια των γηπεδούχων για το γκολ της τιμής. Για ακόμη μία
φορά ο κόουτς Τρίχος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Χωρίς να υστερήσει κανείς, ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Μουζής,
Βάγιας, Κουκόπουλος.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δώριζας, Αμανατίδης (46' Αγγελίδης), Καστανιώτης (55' Μυκωνιάτης), Βάγιας (59' Κομπορόζος), Γιαννακάκης, Παρούσης, Μουζής,
Σακκάς (46' Καραβασιλειάδης), Χαρακάκος (80' Ζαμπάρας), Σαχινίδης, Κουκόπουλος.

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

3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Αναπνέει τον αέρα της κορυφής
Σπουδαία νίκη προς το τέλος του αγώνα πήρε η ΟΛΜΕ, επικρατώντας
3-2 επι του Δήμου Γαλατσίου.Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και από
τις δυο ομάδες, με το κέρδος να είναι μόνον για την ΟΛΜΕ. Η τελευταία μάλλον ίδρωσε μέχρι να πάρει τη νίκη, αφού κι ενώ κατάφερε να
προηγηθεί με δυο γκολ διαφορά, έδωσε το δικαίωμα στο Δήμο Γαλατσίου να ισοφαρίσει σε 2-2. Το σκορ προηγήθηκαν 2-0 οι γηπεδούχοι
στο πρώτο μισάωρο. Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Ζαρνάβαλος κάνοντας
το 1-0 με σουτ και διπλασίασε τα τέρματα στο 25’ο Τσιγκούλης επίσης
με σουτ, κάνοντας το 2-0. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μαχαίρας και
με δυο προσωπικά του γκολ, στο 35’ και 65’ έφερε τον αγώνα στα ίσα.
Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στο 87’ ο Τσιγκούλης. Δοκάρι είχε ο Τσούλος, ενώ κλασσικές ευκαιρίες οι Κοσμάς Α., Μανδηλαράς και Τσούλος.
Διακρίθηκαν από τους ηττημένους οι Μαχαίρας, Γεωργουλόπουλος
Θ., Κοσμάς Αρ.
ΟΛΜΕ: Δρακονταείδής, Τετώνης Γαρυπίδης, Σπαν τιδάκης, Παπαιωάννου,Τ σιγκούλης, Κραγιάννης, Κρασώνης, Ζαρνάβαλος, Δόγιας,
Δρούγκας, (Αλεξανδρής, Αποστολόπουλος, Νικόπουλος, Βουτυρέας,
Σταμοπουλος)
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπατής Π., , Μπατής Χρ., Κοσμάς Στ., , Κοσμάς Αρ., Μέμος , Γεωγουλόπουλος Γ., Γεωγουλόπουλος Θ., Μαχαίρας Στ., Σιώτας, Τζάνης, Μανηνδαρας΄, (Τσουλος, Κοσμάς Σπ., )

ΕΦΚΑ – ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 1-1
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων. Και για
τους μονομάχους ήταν ο πρώτος πόντος του πρωταθλήματος και σίγουρα έγινε αποδεκτός και από τις δυο ομάδες με ικανοποίηση. Πάντως εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως τη νίκη την ήθελαν και οι
δυο, αφού προέρχονταν από αντίστοιχες ήττες. Στο σκορ προηγήθηκαν οι Εφοριακοί στο 10’ με σουτ του Κυριακού, που έκανε το 0-1 και
το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το 75’, όπου και ο ΕΦΚΑ ισοφάρισε σε 1-1
με τον Οικονόμου απο τα πλάγια απο πάσα του Χρησταρά, ενώ ο
ΕΦΚΑ έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Στο 85’ αποβλήθηκε ο Μακράκης σαν τελευταίοςπαίκτης. Διακρίθηκαν από τους φιλοξενουμένους οι
Κυριακου και Αγγελόπουλος, ενώ απο τον ΕΦΚΑ οι Χρησταράς, Βλαχογιάννης, Φράγκος, Οικονόμου.
ΕΦΚΑ: Κατσάνης, Μαρτίνης, Παρλιαρος, Φράγκος, Σαββίδης, Ακτύπης, Σιούνας, Τσουβαλτζίδης, Μπούζης, Χρησταράς, Γεωργούλης,
(Βλαχογιάννης, Οικονόμουμ, Κατσαβος, Ευθυμίου, Δημόπουλος,
Λύκος).

ΟΑΕΔ – ΟΔΥΕ 1-0
Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα πραγματοποίησε ο ΟΑΕΔ, επιβάλοντας έστω και δύσκολα τη νίκη του . Μια νίκη που ήθελε περισσότερο όπως αποδείχθηκε ο ΟΑΕΔ κόντρα σε μια ομάδα που παρότι
βρίσκεται στο τέλος της βαθμολογίας εν τούτοις έβαλε δύσκολα στο
παιχνίδι αυτό, που έληξε μόνον με ένα γκολ. Γενικά έγινε ένα καλό
παιχνίδι όπου σύμφωνα με το αποτέλεσμα ο ΟΑΕΔ επικράτησε δύσκολα. Οι παίκτες της ΟΔΥΕ, διατήρησαν τις θέσεις τους και γενικά
είχαν καλή παρουσία. ΄Όμως στο 65’ ο Μακρής με κεφαλιά από φάουλ
του Ψυρίδη, έκανε το 1-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Μακρής, Συνέσιος, Μπαρτζιώτης, Μήτσουρας,,
Σταθόπουλος, Σιάσος, Ψυρίδης, Γεωργατζέλης, Δίζος, Πανταζόπουλος,
Κανελόπουλο

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

