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Η βαθμολογική θέση, λίγο έχει σημασία για τους παίκτες του Υπ Γεωργίας. Αυτός είναι και ο λόγος που στην
ομάδα αυτή τη στιγμή επικρατεί η καλύτερη ατμόσφαιρα. Πάντως εκείνο που ενδιαφέρει πριν και πάνω απο
όλα στο Σαββατιάτικο ραντεβού είναι να δίνουν το παρών όλοι όσοι αποτελούν το ρόστερ της ομάδος

Κι όμως όλη η ομορφιά του ποδοσφαίρου μαζεύτηκε στον
αγώνα μεταξύ των ομάδων
ΟΣΥΟ - ΔΟΕ, όπου και παρότι
σημειώθηκαν συνολικά οκτώ
γκολ, στο τέλος δεν κέρδισε κανένας αφού έληξε 4-4!
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Ξεκάθαρος ήταν στις τοποθετήσεις του ο Μηνάς Χατζηαντωνίου, ένας απο τους
υποστηρικτές της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ
και πρόεδρος των εργαζομένων στα Γυμναστήρια

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Ο.Σ.Υ.Ο. - Δ.Ο.Ε. 4-4
Επική ανατροπή για τη ΔΟΕ, που παρότι βρέθηκε με τηνπλάτη στον τοίχο, και με το δείκτη
του σκορ να δείχνει το 4-1, εν τούτοις η ΔΟΕ,
έδειξε να μην κατάλαβαίνει τίποτε και όχι μόνον. Αλλά και να διαμαρτύρεται για την ακύρωση ενός γκολ που σημειώθηκε στο 90’,
αλλά ακυρώθηκε άδικα ως οφσάιντ! Πάντως
μέχρι το 60’ η ΟΣΥΟ κατείχε τα ηνία του αγώνα και αυτό το δείχνει και το σκορ (4-1). Από
εκεί και έπειτα η είσοδος των Γουναρίδη και
Καλλή άλλαξαν τη ροή του αγώνα, αλλά και το
τελικό αποτέλεσμα που έληξε ισόπαλο 4-4.
Μόλις στο 1’ άνοιξε το σκορ ο Καλαλής, κάνοντας το 1-0. Η απάντηση ήρθε στο 25’ με
λόμπα του Ζημπλιακίδη που έκανε το 1-1. Η
ΟΣΥΟ πήρε προβάδισμα στο σκορ με αυτογκολ του Γιαννόππουλου στην προσπάθεια του
να διώξει την μπάλα η οποία πρώτα βρήκε
στο οριζόντιο δοκάρι, μετα από προσπάθεια
του Καρίτζη. Ατυχη στιγμή για τη ΔΟΕ στο 35’
που αποχώρησαν τραυματίες οι Ελευθερίου,
Βούκαλης και στο δεύτερο ο Ζημπλιακίδης.
Από την άλλη πλευρά η ΟΣΥΟ κατάφερε να
σημειώσει άλλα ένα γκολ με τον Μυστιλόγλου
στο 38’. Στην επονάληψη και πάλι η ΟΣΥΟ
μπήκε πολύ δυνατά και στο 65’ πρόσθεσε ένα
ακόμη γκολ με τον Μυστιλόγλου’. Ενώ στο 70’
η ΟΣΥΟ έχασε πέναλτι άουτ. Από εκεί και
έπειτα η ΔΟΕ όπως προαναφέρθηκε πήρε τα
ηνία και κυριάρχησε. Έτσι στο 75’ αρχικά μείωσε σε 4-2 με τον Σερέτη από πάσα του Κουτσούκου. Μετά από τρια λεπτά ο Κουτσούκος με πλασέ μείωσε ακόμη περισσότερο σε
4-3. Στο 82’ ο Σερέτης από πάσα του Γουναρίδη έκανε το 4-4 και όχι μόνον. Αλλά και στα
επόμενα οκτώ λεπτά θα μπορούσε να είχε πάρει και τον αγώνα. Στο 87’ τετ α τετ του Σερέτη από πάσα του Γουναρίδη σούταρε αλλά ο
πορτιέρο της ΟΣΥΟ απόκρουσε. Ενώ στο 90’
ακυρώθηκε κανονικό γκολ σύμφωνα με τους
ανθρώπους της ΔΟΕ με τον Σερέτη, να πάρει
τον αγώνα. Διακρίθηκαν οι Κουτσούκος, Γουναρίδης, Καλλής, Σερέτης, ενώ από την
ΟΣΥΟ οι Καραγιάννης , Σακκάς, Καλαλής.
ΟΣΥΟ: Πιας, Καναβάκης, Καραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Σακκάς, Καϊδατζής, Καρίτζης, Χελιώτης, Τσακνάκης, Καλαλής, Μυστιλόγλου (Δήμος, Ροδίτης)
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Εμμανουήλ, Πανάγος, Γιαννόπουλος, Αγιαννίδης, Χριστοδουλόπουλος,
Τσιτλακίδης, Βούκαλης, Ελευθερίου, Παπαδημητρίου, Ζημπλιακίδης, (Κουτσούκος, Παπαθανασίου, Γουναρίδης, Καλλής, Χαιδεμέ-

νος).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΒΟΥΛΗ 4 3
Η ομάδα της Πυροσβεστικής προηγήθηκε με
φάουλ του Φραγκούλη στο 25’. Άμεση ισοφάριση με καταπληκτική ατομική ενεργεια από
τον Χαραλαμπιδη που από πολύ πλάγια και
σχεδόν στη γραμμή του άουτ πέρασε όποιον
βρήκε μπροστά του και με σουτ που βρήκε και
λίγο στο δοκάρι έκανε το 1-1 Τετ Α τετ και πάλι
του Χαραλαμπιδη και αφού πέρασε και τον
τερματοφυλακα έστειλε την μπάλα άουτ και
χάθηκε τεράστια ευκαιρία για τη Βουλή για να
περάσει μπροστά στο σκορ Κλέψιμο από τον
Ζουγκα και μετά από ωραία ενέργεια και αφού
πέρασε και τον τερματοφυλακα εκείνος τον
ανέτρεψε .το πέναλτι ανέλαβε ο Σουμελίδης
και με πολύ ωραία εκτέλεση έκανε το 1-2 για
τη Βουλή. Άμεση ισοφάριση για την πυροσβεστική 2-2 με τον Κασιώλα, ενώ μετά από τέσσερα λεπτά με τον Καραμάνο οι Πυροσβέστες
έκαναν το 3-2. Ευκαιρίες από τη Βουλή με
τους Χαραλαμπίδη και Ζουζουλή. Κι ενώ η
Βουλή πίεζε για την ισοφάριση η Πυροσβεστική κατάφερε στο 80’με τον Φραγκούλη να κάνει το 4-2. Κι όμως η Βουλή δεν το έβαλε
κάτω και σε μια πολύ ωραία αντεπίθεση με
τον Κουτρα να βγάζει μια πολύ ωραία κάθετη
πάσα στον Ζουγκα και αυτός με πολύ ωραία
συρτή σέντρα βρήκε τον Χαραλαμπιδη και ο
επιθετικός της Βουλής με ωραίο σουτ έκανε το
4-3 στο 90’ που ήταν και το τελικό.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βλαχοκυριακος, Ευσταθιου,
Λουκιπουδης, Πλιατσικουρης, Μανωλογλου,
Φραγκουλης, Καραμανος, Μουρικης, Κιεζος,
Παινεσης, Κασιωλας, (Τεγας)
ΒΟΥΛΗ: Γουργιωτης -Κουρούτης -Σουμελίδης
-Καραβελης -Τσουμας -Καρανασος -Ματσούκας -Εμιρζάς -Ζουγκας -Κουτρομάνος –Χαραλαμπιδης (Ζουζουλης -Τσαμαδής )
Ο Δήμος Αθηναίων κατάφερε και ξεπέρασε το
εμπόδιο της ΟΣΥΠΑ επικρατώντας με σκορ 42. Οι ηττημένοι έχουν παράπονα από τη διαιτησία για το γκολ του Βασιλείου, που θεωρούν
πως ήταν κανονικό και όχι οφσάιντ που υπέδειξε ο βοηθός. Η φάση αυτή σημάδεψε και
την εξέλιξη του αγώνα διότι έφερε εκνευρισμό
και απογοήτευση στους γηπεδούχους, με
αποτέλεσμα να προσπαθήσουν στα εναπομείναντα λεπτά να βγουν άναρχα για την ισοφάριση, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον έμπειρο Μαχαίρα με μια μπαλιά ακριβείας από

την σέντρα να βρει στην πλάτη της άμυνας τον
Παπαμιχαλόπουλο ο οποίος πέτυχε χατ τρικ
κάνοντας το τελικό 2-4. Μέχρι το σημείο αυτό
είδαμε ένα καλό παιχνίδι με εναλλαγές στο
σκορ. Συγκεκριμένα στο 10΄στη πρώτη αξιόλογη επίθεση της η ΟΣΥΠΑ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με ωραίο πλασέ του Βασιλείου
ύστερα από πάσα του Αμουτζιά. Μετά το 1-0 ο
Δ. Αθηναίων βγήκε στην επίθεση και πίεσε
τους γηπεδούχους, έτσι αφού στο 18΄έχασε
μια ευκαιρία, ο Αγγελάκος απέκρουσε το σουτ
του Κοτιζά , στο 20΄κατάφερε να ισοφαρίσει με
σούτ πλασέ του Παπαμιχαλόπουλου από την
γραμμή της μεγάλης περιοχής στο γάμα της
εστίας. Το γκολ αυτό αποσυντόνισε για λίγο
την ΟΣΥΠΑ με αποτέλεσμα στο 23΄ο Κουτρουμπής με προβολή την τελευταία στιγμή
απεσόβησε τον διαγραφόμενο κίνδυνο, αλλά
στο 30΄ και πάλι ο Παπαμιχαλόπουλος με εκπληκτικό σουτ 2 μέτρα έξω από την μεγάλη
περιοχή , ύστερα από ασθενή απόκρουση των
αμυντικών σε κόρνερ του Μαχαίρα, έστειλε τη
μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του
ανήμπορου να αντιδράσει Αγγελάκου κάνοντας το 1-2. Η ΟΣΥΠΑ στη συνέχεια προσπάθησε να αντιδράσει και στο 40΄ύστερα από
ωραίο συνδυασμό και σέντρα του Κουτρουμπή την τελευταία στιγμή με προβολή πρόλαβαν οι αμυνόμενοι τον Βασιλείου λίγο πριν
πλασάρει τον τερματοφύλακα. Στο Β΄ ημίχρονο , με την εσωτερική αλλαγή και την μεταφορά του Κοτσοβού στον άξονα και του Αμουτζιά
στα πλάγια, η ΟΣΥΠΑ έλεγχε το κέντρο και
μείωσε τους κινδύνους στην άμυνά της. Έτσι
άρχισε να γίνει πιο απειλητική και στο 60΄μετά
από ωραίο πλασέ του Αμουτζιά από δεξιά
μέσα στην περιοχή πέτυχε το 2-2. Στο
75΄όμως σε μια προβολή του Βλασάκη μέσα
στην περιοχή και σύγκρουσή του με αντίπαλο,
ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μαχαίρας για να αποκρούσει ο Αγγελάκος αλλά η μπάλα πήγε πάλι στον Μαχαίρα
που με δεύτερο σουτ έκανε το 2-3. Από την
ΟΣΥΠΑ που έκανε ένα από τα καλύτερα εφετινά της παιχνίδια διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Αγγελάκος, Κουτρουμπής (κορυφαίος) Κοτσοβός
και Βασιλείου.
ΟΣΥΠΑ.(Δραγώτης) Αγγελακος- Κουτρουμπης- Πανοπουλος- Κοντογεωργης- Κυριακοπουλος- Μαγειρικας- Κοτσοβος- ΑμουτζιαςΒλασακης- Γκατσης- Βασιλειου (ΛουβερδηςΝιωτης- Κιτσιος)

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4 2

Η ΠΟΕ/ΔΥΟ έδωσε συνέχεια στο αήττητο σερί της σε όλες τις διοργανώσεις, συμπληρώνοντας επτά αγώνες χωρίς ήττα, επικρατώντας με 4-2
του Υπουργείου Γεωργίας. Μάλιστα, το τελικό σκορ θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο υπέρ των νικητών, καθώς η ΠΟΕ/ΔΥΟ ήταν αρκετά
ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, σε κάτι που ασφαλώς βοήθησε και το εξαιρετικό ξεκίνημα που έκανε στο ματς. Μόλις στο πρώτο
δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 χάρη στο γκολ του Κρητικού στο 7' και του Βέρρου στο 10', κάτι που δρομολόγησε
νωρίς νωρίς την εξέλιξη του ματς και μετέφερε όλο το άγχος στα πόδια του Υπουργείου Γεωργίας. Ο Κατσαντώνης στο 55ο λεπτό έκανε το 3-0,
και στην ουσία κλείδωσε τη νίκη γα την ομάδα του. Βέβαια, το Υπουργείο Γεωργίας δεν τα παράτησε σε κανένα σημείο, ήταν αξιόμαχο και προσπάθησε καθ' όλη τη διάρκεια, ενώ το γκολ του Κατσαντώνη το πείσμωσε ώστε να βγει μπροστά και να ρισκάρει. Ώντος, στο 65' ο Κουτελιδάκης μείωσε σε 3-1, αλλά αυτό δεν πτόησε καθόλου την ΠΟΕ/ΔΥΟ, η οποία λίγο αργότερα πήρε ξανά προβάδισμα τριών τερμάτων, με τον
Φλέσσα να διαμορφώνει το 4-1 με πανέμορφο σουτ από το ύψος της σέντρας. Για άλλη μια φορά, το Υπουργείο Γεωργίας δεν παραιτήθηκε και
στο 85' ο Κουτελιδάκης διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και μείωσε σε 4-2, αλλά αυτό έμελλε να είναι και το τελικό σκορ, καθώς η
ΠΟΕ/ΔΥΟ είχε τον απόλυτο έλεγχο και δεν επέτρεψε στα εναπομείναντα λεπτά να απειληθεί περαιτέρω.
ΠΟΕ-ΔΟΥ: Κολκοβίνης, Καμίδης, Κοκοροσκος, Ζαρωτιάδης, Γκόγκας, Μηλαδόπουλος, Ζωχιος, Βλάχος, Κρητικός, Ταμπραντζης, Ξυπολιας,
Φλέσσας, Κατσαντώνης, Νικολής, Γακόπουλος, Φτουλης Εμ., Ναυροζογλου, Καρδουλας,
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης ( 55’ Φλέρης), Γκιλάκης , Σαλτερής ( 45’ Τασούλης), Τζίντζος, Φρουζάκης (45΄ Κυριάκου), Μπαρμπαγιάννης,
Κιούλος ( 65’ Παπαβασιλείου), Γάγγος ( 45’ Γούναρης), Κουτελιδάκης, Γιαννόπουλος (65 Κουτσούρης)
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O Mηνάς Χατζηαντωνίου με τον Δημήτρη Μίχα
Από τα πρόσωπα που πράγματι
με την παρουσία τους, έχουν
συμβάλει στα μέγιστα, ώστε το
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, πράγματι να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα είναι και ο Μηνάς Χατζηαντωνίου. Πρόεδρος των εργαζομένων στα γυμναστήρια, αλλά και
λάτρης της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ, πάντα
διέθετε από τον ελάχιστο χρόνο
του, αυτό που έπρεπε και άξιζε η
ομάδα του. Ενώ παλιότερα έχει
φορέσει και τη φανέλα της, προσφέροντας από τη μεριά του, όσο
ήταν αναγκαία, ώστε το ΥΠΠΟ,
να αποχωρεί νικητής. Από τις πιο
σημαντικές παρουσίες στον εργασιακό χώρο, γνωρίζει πολύ καλά
το ποδόσφαιρο, αφού υπήρξε
παράγοντας επι σειρά ετών στην
ομάδα του Κερατσινίου. Γι αυτό
και οι ερωτήσεις ήταν ποδοσφαιρικού χαρακτήρα: Μπορείς με
μια λέξη να χαρακτηρίσεις τον
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ; Δεν είναι δυνατόν. Ένα οικοδόμημα
που έχει κτιστεί πάνω από 30
χρόνια, δεν είναι δυνατόν να το
χαρακτηρίσει κάποιος με μια μόνον λέξη. Το πρωτάθλημα είναι
το μοναδικό που έχει παραμείνει,
κόντρα στις δυσκολίες και την οικονομική κρίση.
-Που οφείλεται αυτό;
-Στο πάθος και την αγάπη όλων
μας, να παίξουμε αρχικά ποδό-

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1 -5
Με πολλές ελλείψεις παρατάχθηκαν και οι δυο μονομάχοι στο μεταξύ τους παιχνίδι που έληξε με
νίκη του ΥπνΕσωτερικών και το
δείκτη να δείχνει το 5-1. Στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι ήταν
πιο ουσιαστικοί και κατάφεραν να
προηγηθούν ακόμη και με 4-0. Το
σκορ άνοιξε στο 5’ όταν ο Κίτσης
έφυγε μόνος και μέσα στην περιοχή ανατράπηκε , ο διαιτητής ‘εδωσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο
Βαρυθυμιάδης κάνοντας το 0-1.
Το 0-2 έγινε στο 15’ από τον Κίτση μετά από πάσα του Καστάνη.
Το Υπουργείο πίεσε και κατάφερε
να σημειώσει δυο ακόμη γκολ με
τον Καστάνη στο 30’ και στο 35’

σφαιρο και μετά να στηρίξουμε τη
μεγάλη προσπάθεια που κάνει η
ηγεσία της ΑΔΕΔΥ, δίνοντας την
ευκαιρία σε όλους του δημόσιους
υπαλλήλους να παίξουν ποδόσφαιρο. Αυτό το έχουμε σεβαστεί
πιστεύω όλοι και αυτός είναι και ο
λόγος που παρότι έχουν περάσει
ταχρόνια, εν τούτοις πάντα θα είμαστε κοντά σ’ αυτό που μας κάνει χαρούμενους και είναι ο εργασιακός αθλητισμός.
-Ας μιλήσουμε για την ομάδα
σου. Τα τελευταία χρόνια έχει
πατήσει φρένο.
-Ναι είναι αλήθεια. Εμείς οι παλιότεροι έχουμε στη μνήμη μας ακόμη τις στιγμές όπου το ΥΠΠΟ,
πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, ενώ αρκετές
φορές έχει σηκώσει και το κύπελλο. Είναι μέσα στις ομάδες εκείνες που έχουν γεμίσει με έπαθλα
και όχι άδικα. Κάποτε το ρόστερ
αποτελούνταν από παίκτες, που
ήταν καταξιωμένοι στο ποδόσφαιρο! Σήμερα όμως τα πράγματα
έχουν αλλάξει και μαζί τους, έχει
παρασυρθεί και η ομάδα. Προσπαθούμε οι λίγοι που έχουμε
μείνει να την κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Θέλω να πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά.

με τον Βαρυθυμιάδη με τον τελευταίο να κάνει το ωραιότερο γκολ.
Στην επανάληψη το ΥΠΠΟ ισορρόπησε τον αγώνα και αυτό στάθηκε αιτία ώστε να μειώσει το
σκορ, σε 1-4 με τον Καραμαλίκη.
Το τελικό 1-5 διαμόρφωσε ο
Μπάρτζος στο 70’ που στο δεύτερο μέρος άφησε την εστία του και
πέρασε στη θέση του σέντερ φορ,
κάνοντας από τη μεριά του ένα
πολύ ωραίο γκολ.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μπάρτζος,
Δημητρόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Παγκράτης, Νακόπουλος,
Μπουζινέκης, Καστάνης, Κορμέτζας, Κίτσης, Βαραθυμιάδης, Κωτσόπουλος, (Μίχας Δ., Μίχας Ι,,
Μαυρέλης)
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ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - Ο.Λ.Μ.Ε. 4-0
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει εύκολη αποστολή απέναντι στην ΟΛΜΕ και πήρε τη νίκη
με το ευρύ 4-0. Υψηλές επιδόσεις από όλους
τους παίκτες των γηπεδούχων, που κυριάρχησαν κατά κράτος σε όλα τα επίπεδα και ήταν
δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να αμφισβητήσουν τη διαφαινόμενη νίκη σε κανένα
σημείο του παιχνιδιού. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παίρνει άριστα τόσο στο αμυντικό
κομμάτι, καθώς έκλεισε υποδειγματικά τους
διαδρόμους προς την εστία του και διατήρησε
το μηδέν παθητικό μέχρι το τέλος, όσο και στο
επιθετικό κομμάτι, όπου ήταν και το δυνατό
του σημείο. Μάλιστα, με το πέρασμα της ώρας
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανέβαζε την απόδοσή του, και στο β' μέρος δημιούργησε
ακόμα περισσότερες ευκαιρίες από ότι στο α'.
Στο 20' ο Ιατρίδης άνοιξε το σκορ και στο 50' ο
ίδιος παίκτης διπλασίασε τα προσωπικά του
τέρματα για το 2-0. Ένα δεκάλεπτο αργότερα
ο Γιώτης έραψε το 3-0, ενώ στο 90' ο Ιατρίδης
έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 και ολοκληρώνοντας το
προσωπικό του χατ τρικ. Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Γιώτης, Μαρσώνης και φυσικά
ο MVP Ιατρίδης, που πραγματοποίησε ηγετική
εμφάνιση.
ΤΑΧ ΤΑΜ: Μαρσώνης, Μπλάνας, Συνοδινός,
Παπαιωάννου, Κιορκτσής, Κανέρης, Γιακαλής, Ιατρίδης Ν, Γιώτης, τσότρας, Σιδηρόπουλος (Ιατρίδης, Συριανός, Παπαδόπουλος,
Νικολόπουλος, Γιαννάκης)
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Βουτηρέας, Σπαντιδάκης, Μπούκας, Γαριπίδης, Κρασώνης, Ιωάννου, Χαριζόπουλος, Τσιγκούλης, Γερογιάννης,
Ζαρνάβαλος, (Αποστολόπουλος, Δόγιας).

Γ.Λ.Κ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2 -6
Η Εμπορική Τράπεζα ήταν στη ..μέρα της και
επιβλήθηκε πανεύκολα με 2-6 του Γ.Λ.Κ.. Όλοι
οι παίκτες των Τραπεζικών έπιασαν υψηλές
επιδόσεις, αλλά εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα πάνω του ήταν ο Ραγκούσης, ο οποίος
ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και με την
τρομερή του εμφάνιση χάραξε το δρόμο της
νίκης για την ομάδα του. Το ματς δεν είχε προλάβει καλά καλά να αρχίσει, αλλά ο άσσος των
Τραπεζικών δεν …πτοήθηκε και, πραγματοποιώντας σεληνιασμένο ξεκίνημα, πέτυχε χατ
τρικ πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 15λέπτου! Το φοβερό αυτό χατ τρικ ήταν ο θεμέλιος λίθος της νίκης για τους φιλοξενούμενους,
καθώς από εκείνο το σημείο και ύστερα τα
πράγματα υπέρ απλοποιήθηκαν και η νίκη
είχε ήδη κλειδώσει. Ωστόσο, η Εμπορική Τράπεζα δεν σταμάτησε εκεί, αλλά συνέχισε να
ψάχνει κι άλλα γκολ, παρόλο που οι τόνοι γενικά είχαν πέσει. Στη συνέχεια της αναμέτρησης, ο MVP Ραγκούσης σημείωσε άλλο ένα
τέρμα, ενώ δίχτυα βρήκαν και ο Ανδρεάδης με
κεφαλιά και ο Γιγκλάς με κοντινό πλασέ. Το

μόνο που κατάφερε το ΓΛΚ ήταν να μειώσει με
δυο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Στρωματά, με τα γκολ αυτά ωστόσο να μην φτάνουν για να αποτρέψουν τη ήττα.
ΕΝ.Α.Σ.: Σουρβίνος , Κεχαγιάς (46’ Χρονόπουλος - 60’ λ.τρ Γιγκλας ), Ζήκος , Μανωλάκος, Μιχαλόπουλος, Άνθης, Βαρδακώστας,
Ορφανός (46’ Τσάμπρας), Ραγκούσης, Κουτσουπιάς, Ανδρεάδης

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ε.Φ.Κ.Α. 0- 1
Έστω και με μια δόση άγχους, ο Ε.Φ.Κ.Α.
πήρε τη νίκη απέναντι στους Τελωνειακούς με
το φτωχό αλλά υπέρ πολύτιμο 0-1. Μοιρασμένο παιχνίδι ανάμεσα στις δυο ομάδες, που
έπαιξαν με ξεκάθαρο σκοπό τη νίκη και έδωσαν μάχη στήθος με στήθος. Ο Ε.Φ.Κ.Α. είχε
την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά από την
άλλη και οι Τελωνειακοί έδειξαν ιδιαίτερα μαχητικό πρόσωπο και προσπάθησαν κι αυτοί
από τη μεριά τους για το καλύτερο. Η εξέλιξη
της αναμέτρησης ήταν τέτοια, που όλα μαρτυρούσαν ότι η νίκη, αν ερχόταν για κάποια από
τις δυο ομάδες, θα κρινόταν στο γκολ. Τελικά ο
Ε.Φ.Κ.Α. ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, με τον
Φράγκο στο 60' με ωραίο σουτ έξω από την
περιοχή να πετυχαίνει το χρυσό γκολ. Στη συνέχεια βέβαια ο Ε.Φ.Κ.Α. είχε άλλη μια μεγάλη
ευκαιρία να κλειδώσει τη νίκη, αλλά η προσπάθεια του Μητσιάκη βρήκε στο δοκάρι και
έτσι το 0-1 διατηρήθηκε μέχρι τέλους. Από μεριάς νικητών, διακριθέντες ήταν οι Φράγκος
και Μητσιάκης.
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Πω πω ενας Πουρναράς
Δημιουργός και εκτελεστής, ο Πουρναράς
οδήγησε το υπουργείο σε μία ακόμα νίκη διατηρώντας το στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Εκκρεμεί το παιχνίδι με τον
ΟΑΕΔ. Αντίπαλες δύο από τις παλαιότερες
ομάδες του πρωταθλήματος της ΑΔΕΔΥ το
Παιδείας και η ΟΔΥΕ, ευχαριστήθηκαν άλλο
ένα πρωινό Σαββάτου απολαμβάνοντας αθλητισμό και ήλιο. Μην ξεχνάμε έχει μπει η άνοιξη
και οι προς το μεσημέρι αγώνες απαιτούν μία
πρώτη δόση αντηλιακού. Το σκορ άνοιξε στο
πρώτο κιόλας λεπτό ο Καραγιάννης που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και πάτησε «πλαστικό» μετά από 3 μήνες, έπειτα από πάσα
του Πουρναρά. Ο «Αρτινός» πέτυχε τα επόμενα δύο στο 5 και 26 λεπτό ανεβάζοντας το
σκορ στο 3-0 σκορ ημιχρόνου. Στο 4 λεπτό
της επανάληψης ο ίδιος παίχτης ανέβασε το
δείκτη στο 4-0 για να έρθει η μείωση με σούτ
«τηλεφώνημα» από το Βικάτο της ΟΔΥΕ με
σουτ στο «Γ». Πιπιλίκας και Κούσουλας, ανέλαβαν δράση (5ο – 6ογκόλ) με τον Πουρναρά
να σημειώνει το τέταρτο προσωπικό του γκολ
λίγο πριν την λήξη του αγώνα. Τελικό 7-2 διαμορφώθηκε με κοντινό πλασέ από τον Βέργο
στο 70’. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΟΔΥΕ, ξεκίνησε τον αγώνα με δέκα παίκτες, ενώ από

το 10’ τραυματίστηκε ο Δανιηλίδης και αποχώρησε αφήνοντας με εννιά την ομάδα του μέχρι
τη λήξη του αγώνα. Διακριθέντες Πουρναράς,
Χριστόπουλος, Πατήλας. Από τους ηττημένους άρεσαν οι Διαμαντάκος, Παπαπαναγιώτου, Παπαμιχαήλ.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βέργος, Παπαμιχαήλ,
Κουζέλης, Δανιηλίδης, Παιδούλιας, Διαμαντάκος, Παπαναγιώτου, Βικάτος, Τσετσώνης.
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μουράτογλου, Πατήλας, Τσιόκρης, Μπούρτζινος, Κούσουλας, Χριστόπουλος, Πιπιλίκας, Ηλιάκης, Καραγιάννης,
Ιορδανόπουλος, Πουρναράς,( Γυπαράκης,
Κωστόπουλος, Κουβέλης, Γεωργίου)

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. 0-4
Το ευρύ σκορ λίγο έχει σημασία για τον ΟΑΕΔ.
Εκείνο που κρατούν όλοι από τη μεριά των νικητών σ’ αυτή την αναμέτρηση με τον Δήμο
Γαλατσίου είναι η πολύ καλή εικόνα. Όλοι όσοι
χρησιμοποιήθηκαν πράγματι έβγαλαν τον καλύτερό τους εαυτό και κατάφεραν να ξεπεράσουν κατά τον καλύτερο τρόπο το εμπόδιο του
Δήμου, που φέτος έχει αναγκάσει πολλούς αντιπάλους του να χάσουν πόντους! Από τη
μεριά του ο Δήμος παρότι προσπάθησε να
φανεί ανταγωνιστικός εν τούτοις, δεν μπόρεσε
να σκοράρει με συνέπεια να κλείσει αρνητικά
κι αυτό το παιχνίδι. Άλλωστε εκείνο που θέλουν οι παίκτες του, είναι πέραν του τελικού
αποτελέσματος, πράγματι να το ευχαριστιώνται είτε κερδίζουν είτε χάνουν! Όλα άρχισαν
και έληξαν από το πρώτο μέρος, όπου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν ακόμη και με 3-0.
Στο 10’ ο Μακρής άνοιξε το σκορ κάνοντας το
0-1, για να ζευγαρώσει τα τέρματα στο 17’ ο
Γιοχάλας, σημειώνοντας το 0-2, ενώ το ημίχρονο έκλεισε 0-3 με ένα τέρμα που έκανε ο
Ντράχας στο 30’. Στην επανάληψη μπορεί ο
Δήμος Γαλατσίου να έδειξε καλύτερα στοιχεία
και ο ΟΑΕΔ να πάτησε φρένο, όμως όχι και ο
Συνέσιος που στο 65’ διαμόρφωσε το τελικό 04. Διακρίθηκαν από τους ηττημένους οι Κοσμας Σπυρος, Γεωργουλοπουλος Γεράσιμος,
Τσουλος, ενώ από τους νικητές οι Μακρής,,
Σιάσος και Ψυρίδης.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Τζανης Κοσμας Στέλιος
Κοσμας Σπυρος Μεμο Βασιλης Μεμο Λευτέρης Σιωτας Γεωργουλοπουλος Θανάσης Γεωργουλοπουλος Γεράσιμος Τσουλος Μπαντης
Μανδηλαρας Δ.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Βασιλείου, Σιάσος, Μακρής, Γεωργατζέλης Ε. Μπαρτζιώτης,
Σταθόπουλος, Γιοχάλας, Ψυρίδης, Ντράχας,
Γεωργατζέλης Δ., Μπούρος, Δίζος.

Δεν πήρε αναβολή
Παρότι η ομάδα των Εφοριακών με γραπτό
της αίτημα ζήτησε αναβολή του αγώνα με τα
Επιμελητήρια, εν τούτοις αυτό δεν έγινε δεκτό
απο την Οργανωτική Επιτροπή με συνέπεια
να χαθεί στα χαρτιά ο αγώνας

Το απόλυτο για 13η συνεχόμενη αγωνιστική πέτυχε το ΥΕΘΑ, επικρατώντας με 1-8 επί της ΠΟΕΔΗΝ. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε
στο 11' ο Μυκωνιάτης με σουτ φωτοβολίδα είκοσι μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Στο 12' σε κοντινό σουτ του Κουκόπουλου η μπάλα αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 17' ο Καραβασιλειάδης αφού ντρίμπλαρε και τον αντίπαλο γκολκίπερ έκανε το 0-2 για το ΥΕΘΑ. Στο 37'
ο Αγγελλίδης με συρτό σουτ έκανε το 0-3. Στο β´ μέρος ο Χαρακάκος με ωραία ενέργεια και σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 0-4 στο 49’.
Στο 54' και το 58’ ο Σαχινίδης με δυνατά σουτ ανέβασε στα έξι τα γκολ για το ΥΕΘΑ. Στο 60’ ο Σαχινίδης έκανε θεαματικό ανάποδο ψαλίδι η
μπάλα όμως αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 66' ο Χαρακάκος με γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-7 και ο Κουκόπουλος που ντρίμπλαρε τον αντίπαλο γκολκίπερ στο 74' το 0-8. Το γκολ της τιμής για την ΠΟΕΔΗΝ πέτυχε στο 89' ο Μπίντζος με κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στην γωνία, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 1-8. Αρκετά καλή εμφάνιση για το σύνολο των παικτών του ΥΕΘΑ.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας, Μουζής, Καστανιώτης (46’ Χρυσοβέργης), Παρούσης, Μυκωνιάτης (46’ Κομπορόζος), Καραβασιλειάδης (40’ Χαρακάκος), Αγγελίδης (70’ Ζαμπάρας), Σαχινίδης, Κουκόπουλος
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