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Το ότι σήμερα η αντιπροσωπευτική ομάδα του ΕΦΚΑ βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας της Β’ κατηγορίας
είναι μια επιλογή των ίδιων των παικτών και ανθρώπων της ομάδος, που περισσότερο δίνουν έμφαση στην
παρέα και στη φιλία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους

Οπως όλα δείχνουν η τροποποίηση του καταστατικού θα αποτελέσει το μεγάλο γεγονός της
φετινής χρονιάς.
Κατά πάσα πιθανότητα ο
τελικός κυπέλλου θα γίνει 13/6
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Με βαρύ βιογραφικό. Μεγάλο
προπονητικό όνομα και μέλος
του ΔΣ των προπονητών Αθήνας είναι και ο Τάσος Στασινόπουλος, προπονητής και
παίκτης του Υπ Εσωτερικών

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Η ΔΟΕ τα έκανε όλα εύκολα
Δ.Ο.Ε. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 2-0
Εύκολη νίκη με 2-0 για τη ΔΟΕ απέναντι στη
Βουλή των Ελλήνων, που θα μπορούσε μάλιστα να είναι και μεγαλύτερη βάση της εικόνας
των δυο ομάδων. Η ΔΟΕ ήταν ανώτερη σε
όλους τους τομείς καθ' όλη τη διάρκεια του
παιχνιδιού, και ειδικά το πολύ δυνατό ξεκίνημα
που έκανε της έδωσε την κατάλληλη ώθηση
για να φτάσει στη νίκη. Οι γηπεδούχοι μπήκαν
με …φόρα από τα πρώτα λεπτά του ματς, πήραν με το ξεκίνημα τα ηνία στα χέρια τους και
έψαξαν το γρήγορο γκολ που θα τους έβαζε
από νωρίς σε θέση οδηγού. Ο Χαϊδεμένος και
ο Σερέτης έχασαν δυο κλασσικές ευκαιρίες για
γκολ, αλλά στο 20ο λεπτό ο Σερέτης πήρε το
αίμα του πίσω, καθώς έπειτα από συνδυασμό
των Εμμανουήλ και Γουναρίδη, η μπάλα έφτασε σε αυτόν και την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το άγχος μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο της Βουλής,
η οποία πάντως βγήκε μπροστά και πήρε μέτρα στο γήπεδο , προκειμένου να φτάσει στο
γκολ. Ωστόσο, η ΔΟΕ ήλεγχε πλήρως το ρυθμό της αναμέτρησης και δεν δυσκολεύτηκε να
κρατήσει το σκορ, την ίδια στιγμή που έψαχνε
και δεύτερο γκολ ώστε να κλειδώσει τη νίκη.
Τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα από τη στιγμή
που η Βουλή έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς
στο 70' ο Γούναρης έκανε την κάθετη πάσα
στον Σερέτη και εκείνος πλάσαρε, με τον Γουλή όμως να αποκρούει την μπάλα εκτός περιοχής και να αποβάλλεται. Λίγο αργότερα,
στο 75', ο Γιώτης έπειτα από συνδυασμό των
Γουναρίδη και Σερέτη σκόραρε με λόμπα για
το 2-0, ενώ η ΔΟΕ είχε και δοκάρι στη συνέχεια. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Μαραγκός, Γουναρίδης, Χαϊδεμένος, Σερέτης και
Γκώτης.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κούσης, Πανάγος, Αγιαννίδης,
Μαραγκός, Χαιδεμένος, Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ, Γουναρίδης, Κουτσούκος, Σερέτης,
(Γιώτης, Παπαδημητίρου, Παπαθανασίου,
Καλλης).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1-5

Το Υπουργείο Γεωργίας πήρε μια μεγάλη νίκη
με 1-5 απέναντι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε ένα ματς που δεν προμήνυε ότι το
σκορ θα έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις. Το
Υπουργείο Γεωργίας χρωστάει τη νίκη του
χάρη στο ξέφρενο δεύτερο ημίχρονο που έκανε, όπου γενικά οι δυο ομάδες ξανοίχτηκαν και
ο ρυθμός ανέβηκε κατακόρυφα. Μάλιστα το
ματς φάνηκε να στραβώνει για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ
το οποίο έδωσε αρχικά το προβάδισμα στους
Πυροσβέστες με τον Καραμάνο στο 5’. Το

Υπουργείο Γεωργίας όχι μόνο δεν πτοήθηκε,
αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έριξε όλο της το
βάρος στην επίθεση, πολιόρκησε την αντίπαλη εστία και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε
για την κίνησή της αυτή, καθώς μετέτρεψε το
ματς σε ένα επιθετικό μονόλογο, με την Πυροσβεστική να μην βρίσκει ποτέ τη λύση για τις
φοβερές επιθέσεις του αντιπάλου της. Την
αρχή έκανε ο Ασωνίτης στο 50', καθώς με
σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 55' ο Κουτελιδάκης με σουτ στο "Γ" έκανε το 1-2 και έβαλε το
Υπουργείο Γεωργίας για πρώτη φορά μπροστά στο παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Γούναρης, ο οποίος με στο 65' και
στο 70' πέτυχε δυο γκολ και έγραψε το 1-4,
κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα του. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο
Μπάμης με κεφαλιά στο 80', όπου διαμόρφωσε το τελικό 1-5. Διακρίθηκαν από τους νικητές
οι Γάγγος, Κουτελιδάκης και Μπούρας.

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.- Ο.ΣΥ.Π.Α. 6-0

Σε ρυθμό “ρελαντί” το ΥΕΘΑ νίκησε με σκορ 60 την ομάδα της ΟΣΥΠΑ. Με αυτή την επιτυχία το συγκρότημα του Βασίλη Τρίχου συνεχίζει να έχει το απόλυτο των επιτυχιών κάνοντας
το 14 στα 14. Πριν την έναρξη του αγώνα
κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την απώλεια
του πρώην παράγοντα της ομάδας του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Γιάννη Σανταμούρη. Το πρώτο γκολ για τους φιλοξενούμενους πέτυχε στο 3' ο Αγγελίδης με ευθύβολο
σουτ μετά από έξοχο συνδυασμό. Στο 7' πάλι
ο Αγγελίδης με τον ίδιο τρόπο ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 2-0. Στο 15' ο Σαχινίδης
με κοντινό σουτ στην κίνηση μετά από μπαλιά
ακριβείας του Γιαννακάκη έκανε το 3-0. Στο 31'
σε σουτ του Γιαννακάκη του ΥΕΘΑ η μπάλα
τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι ενώ το ίδιο συνέβη στο 35' σε σουτ του Χαρακάκου. Στο 37'
έγινε το 4-0 με αυτογκόλ. Στο 72' πέναλτι με
τον Παρούση απέκρουσε ο γκολκίπερ Τσίτσος.
Στο 73' μετά από ατομική ενέργεια και διαγώνιο σουτ του Καραβασιλειάδη έγινε το 5-0. Το
τελικό 6-0 για την ομάδα του ΥΕΘΑ έγραψε
στο 77' ο Αγγελίδης που σημείωσε χατ τρικ με
φοβερό ανάποδο ψαλίδι για όσκαρ και μάλιστα από αρκετά πλάγια.
Διακρίθηκαν
για το ΥΕΘΑ οι Αγγελίδης, Γιαννακάκης, Παρούσης.
ΣΥΝΘΕΣΗ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Μουζής
(46’ Καστανιώτης), Χρυσοβέργης, Βάγιας Παρούσης, Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος, Μυκωνιάτης (46’ Κομπορόζος), Αγγελίδης, Σαχινίδης.

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2-6

Με σημαντικές απώλειες παρατάχθηκαν και οι

δυο ομάδες στο μεταξύ τους παιχνίδι, τόσο η
ΠΟΕ/Δ0Υ όσο και το Υπ Εσωτερικών. Το
Υπουργείο βασίστηκε στη παλιά φρουρά του
με τους Στασινόπουλο, Βαρυθυμιάδη, Μπουζινέκη ν α έχουν την τιμητική τους. Παιχνίδι
κέντρο στην αρχή με τους γηπεδούχους να
έχουν την κυκλοφορία και παρότι η πρώτη ευκαιρία χάθηκε από τη μεριά του Υπουργείου,
με τον Κίτση στο 2’ να χάνει τετ α τετ με τον
Κατσιπάνο να αποκρούει. Το σκορ άνοιξε στο
15’ ο Κατσαντώνης από συνδυασμό των Τάπραντζη και Γκόγκα, για να γίνει το 1-0. Η
απάντηση του Υπουργείου ήρθε μετά από
πέντε λεπτά με τον Βαρυθυμιάδη που με ατομική ενέργεια, περνώντας ακόμη και τον πορτιέρο και σουτ ύστερα από πάσα του Κίτση
έκανε το 1-1. Κι ενώ η ΠΟΕ/Δ0Υ έχανε τις ευκαιρίες το Υπουργείο έκανε γκολ. Στο 25’ ο
Βαρυθυμιάδης ανατράπηκε από τον Κατσιπάνο και ο ίδιος από το σημείο του πέναλτι έκανε
το 1-2. Αυτό το γκολ άνοιξε την όρεξη των φιλοξενουμένων που μέχρι τη λήξη του πρώτου
μέρους, σημείωσαν άλλα δυο. Ο Μπουζινέκης
με κεφαλιά από κόρνερ του Μαυρέλη έκανε το
1-4 και πέντε λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου ο Καστάνης με σουτ το 1-4. Στην επανάληψη έγιναν οι αντίστοιχες αλλαγές, και αυτό
είχε σαν συνέπεια η ΠΟΕ/Δ0Υ να πάρει τα
ηνία και να πιέσει για να ανατρέψει το σκορ.
Έτσι στο 50’ με τον Κρητικό οι γηπεδούχοι
μείωσαν σε 2-4, αλλάζοντας το τοπίο . Όμως
αυτό αποδείχθηκε μπούμερανγκ για τους γηπεδούχους, αφού το Υπουργείο βρήκε την ευκαιρία και σημείωσε άλλα δυο γκολ. Στο 70’ ο
Μπουζινέκης ανέβασε το δείκτη του σκορ στο
2-5 που δέχθηκε μπαλιά πίσω από την άμυνα.
Το τελικό 2-6 διαμόρφωσε ο Κίτσης στο 90’
από πάσα του Βαρυθυμιάδη. Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Κίτσης που ήταν ο δημιουργός
των τριών γκολ, αλλά και εκτελεστής, όπως
επίσης και οι , Στασινόπουλος, Βαρυθυμιάδης,
Μπουζινέκης. Ενώ από τους ηττημένους οι
Γκογκας, Βερρος, Ταπραντζης, Κατσιπανος.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπανος, Καμιδης, Ζωχιος, Ζαρωτιαδης, Γκογκας, Μηλαδοπουλος, Κατσαντωνης, Βλαχος, Κρητικος, Ταπραντζης, Γακοπουλος, Ναυροζογλου, Κολκουβινης
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μπάρτζος, Δημητρόπουλος, Χαραλαμπόπουλος ,Νακοπουλος, Μαυρέλης , Μπουζινέκης, Καστάνης, Στασινόπουλος, Κωτσιοπουλος Βαρυθυμιάδης, Κίτσης, (Μιχας Ι., Κορμέτζας,. Παγκράτης)

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4-6

Φοβερό ματς και μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στις δυο ομάδες, με τον Δήμο Αθηναίων τελικά να παίρνει μια σπουδαία νίκη με 4-6 απέναντι
στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ανοιχτό παιχνίδι και φουλ της επίθεσης από τους δυο αντιπάλους, με την αναμέτρηση να βρίθει από γρήγορο ρυθμό, ένταση, πάθος, δυνατές μονομαχίες και πάρα πολλές φάσεις εκατέρωθεν. Ο Δήμος Αθηναίων είχε μεν τον πρώτο λόγο, αλλά από την άλλη
και το ΥΠΠΟ ήταν άκρως μαχητικό και ανταγωνιστικό και είχε τις απαντήσει στις περισσότερες από τις κινήσεις του αντιπάλου του. Με το πέρασμα της ώρας, το ματς εξελίχθηκε σε αμερικάνικο ροντέο, και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει με ασφάλεια την κατάληξή του, καθώς και οι
δυο ομάδες φαινόντουσαν ικανές να φύγουν με το τρίποντο στις αποσκευές τους. Παρόλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων είχε μια ανωτερότητα στις
λεπτομέρειες που αποδείχθηκε αρκετή για να του δώσει την νίκη, ενώ παράλληλα μπόρεσε να παίξει στο "κόκκινο" για περισσότερη ώρα από
το ΥΠΠΟ. Κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης ο Τσαβδαρίδης, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση και συνέβαλε τα
μέγιστα ώστε να φτάσει η ομάδα του στη νίκη, ενώ για τους νικητές σκόραραν και οι Μαχαίρας, Παπαμιχαλόπουλος και Τερζάνης - ο τελευταίος
με πέναλτι, έπειτα από διπλή προσπάθεια. Από μεριάς ΥΠΠΟ, ο Γεωργιάδης πέτυχε ένα υπέροχο γκολ έπειτα από συνδυασμό των Φωτάκη και
Τριανταφύλλου, και τα άλλα γκολ πέτυχαν οι Ζυγούρης, Καραμαλίκης και Μαντάς. Μάλιστα στο 52' ο Γκαβέρας είδε το σουτ του να βρίσκει στο
δοκάρι, ενώ το ΥΠΠΟ έχασε κι άλλες κλασσικές ευκαιρίες στο ματς, αλλά σε κάθε περίπτωση, η ήττα ήρθε με το κεφάλι ψηλά.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.: Μπαντουδάκης, Παύλου, Ζυγούρης, Φωτάκης, Καραμαλίκης, Καραμανίδης, Γκαβέρας, Γεωργιάδης, Μαντάς, Τριανταφύλλου,
Οικονόμου
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Είναι γεγονός πως όποιος θελήσει να κοιτάξει και πίσω από τις
φανέλες των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της
ΑΔΕΔΥ, θα διαπιστώσει πως
υπάρχουν αρκετά γνωστά ονόματα του ευρύτερου ποδοσφαίρου
της χώρας, όπως ο Τάσος Στασινόπουλος. Βαρύ το βιογραφικό
του στον προπονητικό χώρο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον
Αττικό, το 1999 και εν συνεχεία
μεταπήδησε στη Μεταμόρφωση,
για τρια χρόνια στις υποδομές
της ΠΑΕ ΑΕΚ , ενώ από το 2010
– 12 ήταν τεχνικος διευθυντής
των ακαδημιών. Όπως επίσης τεχνικός διευθυντής ήταν τόσο στη
Ν Ιωνία όπου πήγε και παράλληλα στον Ερμή Λιοσίων (ήταν στο
δίκτυο της ΑΕΚ). Σήμερα συναντάμε τον Στασινόπουλο να είναι
υπεύθυνος στην Athlometrix, μια
εταιρία που καταγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παικτών.
Κάτοχος του διπλώματος Α’ ΟΥΕΦΑ και από τα ιδρυτικά στελέχη
του νέου Συνδέσμου Προπονητών Αθήνας. Παράλληλα είναι
προπονητής και παίκτης της αντιπροσωπευτικής ομάδος του Υπ
Εσωτερικών, ενώ για πρώτη
φορά φόρεσε τη φανέλα του Υπ
Παιδείας το 2004, ενώ η επόμενη
χρονιά μεταγράφηκε στην ομάδα
του Υπουργείου.
-Φαντάζομαι πως το ποδόσφαιρο είναι εκείνο που σε έκανε να
φορέσεις τη φανέλα του
Υπουργείου και μαζί του να κατακτήσεις όλους τους τίτλους;
-Ακριβώς… Όλοι εμείς που με
κάθε τρόπο ασχολούμαστε με το
ποδόσφαιρο το κάνουμε , διότι
πρωτίστως το αγαπάμε στις διάφορες μορφές του. Το ότι επέλεξα το πρωϊνό μου χρόνο του Σαββάτου να παίζω ποδόσφαιρο στο
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔ, ήταν μια
ανάγκη που προέκυψε από τον
ελάχιστο χρόνο που είχα γενικά.
Παράλληλα κόλλησα από την
πρώτη στιγμή κι αυτό ήταν καθοριστικό για τη συνέχεια. Τώρα
όσον αφορά την ομάδα που ήδη

Ο Τάσος Στασινόπουλος
είμαι εκείνο που έχω να πω είναι
πως πράγματι όλοι το ευχαριστιώμαστε. Είναι μια ομάδα που
έχει κτιστεί με αγάπη και σεβασμό από όλους, όπου όλοι και σε
κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να
τα δώσουμε όλα και στο τέλος,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα,
όλοι χαμογελάμε διότι κάναμε
αυτό που μας αρέσει. Ενώ σίγουρα η κατάκτηση όλων των τίτλων
είναι κάτι που μας δίνει περισσότερο κουράγιο και αισιοδοξία για
τη συνέχεια.
- Ποιοτικά πως βλέπεις το
πρωτάθλημα.
- Πρωτίστως θα πρέπει να συγχαρώ όλη την Οργανωτική Επιτροπή, για την μέγιστη προσφορά
της στο πρωτάθλημα. Έχει καταφέρει να οργανώσει και να προωθήσει κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, όλα όσα είναι αναγκαία
για ένα καλό και ποιοτικό πρωτάθλημα, όπως αυτό της ΑΔΕΔΥ. Ειδικά το φετινό πρωτάθλημα έχει
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι
πράγματι , έτσι όπως πάει , στο
τέλος οι τίτλοι θα μοιραστού.
Εμείς από τη μεριά μας, έχουμε
αφοσιωθεί αποκλειστικά και μόνον στο κύπελλο, αφού στο πρωτάθλημα πλέον το προβάδισμα
έχει η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ. Αλλά και οι
υπόλοιπες ομαδες έχουν να δείξουν μια αξιοπρόσεκτη πορεία,
προσφέροντας καλό θέαμα και
ποιότητα.
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ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 7-4
Χόρτασαν γκολ, αλλά και παιχνίδι οι δυο μονομάχοι. Τα 11 γκολ που σημειώθηκαν είναι αλήθεια πως αποτελεί ρεκορ, μαζί με το επίσης
παιχνίδι της ίδιας αγωνιστικής μεταξύ των
ομάδων ΟΔΥΕ – Τελωνειακοί 1-10! Πάντως
μέχρι το 65’ που ο δείκτης έδειξε το 4-4, η
αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη. Από το λεπτό
αυτό και ύστερα, όλα άλλαξαν με τους γηπεδούχους να δείχνουν πιο φρέσκοι σε αντίθεση
με τους παίκτες του Υπουργείου, που εμφανίστηκαν με πολλές ελλείψεις αλλά και χωρίς
πάγκο! Ο χορός των γκολ ξεκίνησε στο 15’ με
τον Τσούνη να κάνει το 1-0, ο Πουρναράς ισοφάρισε σε 1-1στο 20’, για να ακολουθήσουν
άλλα δυο τέρματα με τον Φίλο και Κυριακού
στο 35΄και 45’ που έκαναν το 3-1. Η απάντηση
του Υπουργείου ήρθε στο 50’ με τον Μυταλούλη να μειώνει σε 3-2 και με΄τα από τέσσερα λεπτά ο Πουρναράς να κάνει το 3-3. Οι
Εφοριακοί που πάταγαν καλά στα πόδια τους,
πήραν και πάλι τα ηνία στο 60’ με τον Αγγελόπουλο να κάνουν το 4-3. ΄’όμως οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και στο 65’ ο
Καραγιάννης ισοφάρισε σε 4-4, δίνοντας άλλη
διάσταση στο καθαρά επιθετικό παιχνίδι που
διάλεξαν οι δυο μονομάχοι. Από το λεπτό αυτό
μέτρησε η επιθετικότητα των Εφοριακών και
τα κουράγια τους. Έτσι στο 75’, 85’ και 89’ με
αντίστοιχα τέρματα των Παπακαλοδούκα, Αγγελόπουλου και Κυριακού, ανέβασαν το δείκτη
του σκορ στο 7-4, σημειώνοντας τη δεύτερη
φετινή τους νίκη. Πάντως παρά τα όποια προβλήματα είχε το Υπουργείο έχασε ευκαιρίες με
του Γυπαράκη και Πουρναρά. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Κυριακού και Αγγελόπουλος, χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι, ενώ
από τους ηττηθέντες οι Πουρναράς και Γυπαράκης.

Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Λ.Μ.Ε. 6-2
Εξαιρετικός ο ΟΑΕΔ, επικράτησε εύκολα της
ΟΛΜΕ και έδωσε στη νίκη του διαστάσεις
θριάμβου με το τελικό 6-2. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και
αυτό συνέβη χάρη στην εξαιρετική επιθετική
τους λειτουργία. Ο ΟΑΕΔ είχε σε φοβερή μέρα
την μεσοεπιθετική του γραμμή και πολιόρκησε
την εστία της ΟΛΜΕ, ενώ στο β' μέρος, όπου
ανέβασε και την απόδοσή του, εκτόξευσε το
δείκτη του σκορ. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν γρήγορα το σκορ με τον Σαμωνάκη στο 10', έδιωξαν το άγχος από πάνω τους και στη συνέχεια
πήραν όλο το χρόνο προκειμένου να ζυγίσουν
καλύτερα τον αντίπαλό του. Μάλιστα στο 40' ,
σε ένα κομβικό σημείο του ματς, ο Ψυρρίδης
πέτυχε το 2-0 και επέτρεψε στην ομάδα του να
πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με
προβάδισμα δυο τερμάτων. Με το καλημέρα

της επανάληψης, στο 50', ο Γεωργατζέλης
έγραψε το 3-0 και στο 64' ο Ψυρρίδης διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα για το 4-0,
τελειώνοντας ουσιαστικά την υπόθεση νίκη. Η
ΟΛΜΕ, που αντιμετώπιζε σοβαρά αμυντικά
προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, βγήκε μπροστά και έγινε πιο απειλητική, σε μια προσπάθεια να κάνει πιο αισθητή
την παρουσία της. Αυτό το κατάφερε με τον
Γερογιάννη, ο οποίος στο 72' κέρδισε πέναλτι
που εκτέλεσε εύστοχα ο ίδιος, μειώνοντας σε
4-1. Στο 80ο λεπτό ο Γεωργατζέλης πέτυχε το
δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 5-1, και
στην συνέχεια στο 83' ο Γερογιάννης μείωσε
εκ νέου σε 5-2. Η τελευταία λέξη όμως έμελε
να έρθει από τον ΟΑΕΔ, καθώς στο 90' ο Γεωργατζέλης διαμόρφωσε το τελικό 6-2, ολοκληρώνοντας παράλληλα το προσωπικό του
χατ τρικ. Από του νικητές διακρίθηκαν οι Σαμωνάκης, Ψυρρίδης, Σιάσος και φυσικά ο
MVP Γεωργατζέλης, ενώ από την ΟΛΜΕ, που
γενικά κινήθηκε στη μετριότητα, ξεχώρισε ο
Γερογιάννης, που πέτυχε και τα δυο γκολ της
ομάδας του.
ΟΑΕΔ: Κατσανης, Παρλιάρος, Σταυρακάκης,
Φράγκος, Σαββίδης, Μπούζης, Τσουβαλτζίδης, Ευθυμίου, Χρησταράς, Οικονόμου, Μαρτίνης, (Κωτσοβός, Βλαχογιάννης, Κελαϊδής,
Λυκος, Ακτύπης).

ΤΑΧ. ΤΑΜ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 1-1
ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ!!! Σε μια πραγματική τιτανομαχία εξελίχθηκε το παιχνίδι μεταξύ δύο εκ των
καλύτερων ομάδων του φετινού πρωταθλήματος , των πρωτοπόρων Επιμελητηρίων, και
του Ταχ.Ταμιευτηρίου που είναι ίσως η πιο
φορμαρισμένη ομάδα αυτή την περίοδο. Ένα
ντέρμπυ που τα είχε όλα, γκολ, πάθος, δύναμη, ένταση και αψιμαχίες και δικαιολόγησε
απόλυτα τη βαθμολογική θέση και την ποιότητα των δύο ομάδων. Το ματς βασίστηκε κυρίως στη δύναμη και στο πάθος των
ποδοσφαιριστών και των δύο μονομάχων,
αλλά κυρίως του Τ.Τ. που είχε έναν λόγο παραπάνω να θέλει τη νίκη μιας και βρισκόταν 8
βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους που
τελικά αποδείχτηκαν πολύ σκληροί για να πεθάνουν αφού έστω και στο τέλος κατάφεραν
να διατηρήσουν τη διαφορά αυτή συνεχίζοντας
την προσπάθεια τους με τις λιγότερες δυνατές
απώλειες. Το παιχνίδι δεν σηκώνει ιδιαίτερη
κριτική καθώς όπως μαρτυράει και το σκορ οι
δύο άμυνες ήταν πολύ κλειστές σχεδόν απροσπέλαστες, κάνοντας τη ζωή των επιθετικών
πραγματική κόλαση. Το τελικό 1-1 διαμορφώθηκε στο β' ημίχρονο με το Τ.Τ. να σκοράρει
πρώτο στο 70' μετά από μια ασυνεννοησία
των δύο σέντερ μπακ, ίσως και το μοναδικό
τους λάθος στο παιχνίδι και ο Γιώτης με σουτ

έξω από την περιοχή να κάνει το 1-0. Από
εκείνο το σημείο τα Επιμελητήρια πήραν την
πρωτοβουλία των κινήσεων και άρχισαν να
ασκούν πίεση με σκοπό την ανατροπή του
σκορ είχαν όμως να αντιμετωπίσουν την πολύ
κλειστή άμυνα αλλά και το σκληρό παιχνίδι
των αντιπάλων όπως επίσης και την κούραση
από την υπέρ προσπάθεια. Ωστόσο φέτος
έχουν αποδείξει ότι αγωνίζονται με πάθος
μέχρι το τελευταίο λεπτό, και η προσπάθεια
αυτή τελικά απέδωσε, αφού στο 88' ύστερα
από εκτέλεση φάουλ του Νίνου η μπάλα τελικά κατέληξε στον Παπαϊωάννου που την
έσπρωξε στα δίχτυα μέσα από την μικρή περιοχή ισοφαρίζοντας σε 1-1 μέσα σε έξαλλους
πανηγυρισμούς. Έτσι τα Επιμελητήρια διατήρησαν την διαφορά από το Τ.Τ. που φάνηκε
και σε αυτό το παιχνίδι ότι είναι ίσως η καλύτερη από τις υπόλοιπες ομάδες που τα κυνηγούν στην πρώτη θέση. Διακρίθηκαν οι
Γιώτης, Γιακαλής, Παπαιωάννου.
Επιμελητήρια: Παναγιωτόπουλος, Θ.Νίνος,
Καπράλος, Χάλιακας, Δήμος, Μπαλαδήμας,
Αντωνίου, Στ.Νίνος, Παπαϊωάννου, Ζιάκας,
Κοτσάνης. Αλλαγές: Μαυρεδάκης, Πιζάνιας,
Γεροκωσταντής.

Γ.Λ.Κ. - Ε.Φ.Κ.Α. 3-1
Καλύτερο το ΓΛΚ, επικράτησε με 3-1 του
ΕΦΚΑ, ο οποίος ταλανίστηκε από πολλές
απουσίες. Το πρώτο ημίχρονο ήταν περισσότερα αναγνωστικό για τις δυο ομάδες, καθώς
ζύγιζαν η μια την άλλη και προσπαθούσαν να
βρουν διαδρόμους προς τις εστίες, παίζοντας
κατά βάση κλειστά, με αποτέλεσμα να μη γίνουν πολλές φάσεις και το 0-0 να παραμείνει
μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι
ρυθμοί ανέβηκαν, οι δυο ομάδες ήταν πιο κινητικές και ο ΕΦΚΑ κατάφερε να ανοίξει το
σκορ με τον Οικονόμου. Αυτό όμως δεν
πτόησε το ΓΛΚ, το οποίο ανέβασε στροφές
ακόμα περισσότερο, έβγαλε αντίδραση και αρχικά ισοφάρισε με τον Βελεάτη. Στη συνέχεια
και ενώ το ματς είχε ανοίξει έφτασε και σε
άλλα δυο γκολ με τον Στρωματά και τον Αναγνώστου, με το 3-1 να είναι και το τελικό σκορ,
καθώς ο ΕΦΚΑ προσπάθησε μεν αλλά δεν
μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό που του
επέβαλε ο αντίπαλός του. Βελεάτης και Στρωματάς ήταν οι διακριθέντες από του νικητές,
ενώ από τον ΕΦΚΑ ξεχώρισαν οι Φράγκος,
Οικονόμου και Κωτσοβός. ΕΦΚΑ: Κατσάνης,
Παρλιάρος, Σταυρακάκης, Φράγκος, Σαββίδης, Μπούζης, Τσουβαλτζίδης, Ευθυμίου,
Χρησταράς, Οικονόμου, Μαρτίνης, (Κωτσοβός, Βλαχογιάννης, Κελαϊδίτης, Λύκος, Ακτύπης)

Ο.Δ.Υ.Ε. - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 1-10
Οι πολλές απουσίες από τη μια της ΟΔΥΕ και η κούραση που επήλθε από την ένταση του αγώνα και από την άλλη η πολύ καλή μέρα στην
οποία βρέθηκαν όλοι οι παίκτες των Τελωνειακών, στάθηκε σημαντική αιτία ώστε ο δείκτης του σκορ να σκαρφαλώσει στο 10-1. Πάντως αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός, πως οι παίκτες της ΟΔΥΕ, παρά τις όποιες αντιξοότητες αντιμετώπισαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι κατάφεραν και
σημείωσαν το γκολ της τιμής με κεφαλιά του Στόικου στο 40’, που μείωσε σε 6-1. Σε μεγάλη μέρα ο Αγριμάκης που σημείωσε έξι γκολ , ενώ
δυο φορές σκόραρε ο Σφυρης και από μια ο Νιανιός και Καραγεωργοπουλος.
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Συνέσιος, Μπάρκας, Μακρής, Μπαρττζιώτης, Σταθόπουλος, Σιάσιος, Γεωργατζέλης Δ., Ψυρρίδης, Γεωργτζέλης Β.,
Σαμωνάκης, ( Δοβρίδης, Κανελλόπουλος, Ντίζος).
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Παπαδόπουλος. Καπραντζας. Μαντάς. Καραγεωργοπουλος. Πρωτοππαπας. Πολυχρονίδης. Κοκκονης. Χασιωτης .Σφυρης.
Νιανιος. Αγριμακης ( Καφασης. Καβαλλιερακης.)
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