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Το Ταχ Ταμ, παίζοντας πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο κόντρα στο Υπ Παιδείας επικράτησε με σκορ 2-0 και ειναι
αυτό που πλέον καταλαμβάνει την 3η θέση στο βαθμολογικό πίνακα της Β’ κατηγορίας. Τα γκολ σημείωσαν οι
Γιακαλής και ο Γιαννάκης ύστερα απο βολέ του πορτιέρου Χάρη Μαρσώνη

Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής, μεταξύ των ομάδων ΠΟΕ/ΥΕΘΑ και
Δήμος Αθηναίων, έληξε με νίκη
της δεύτερης και σκορ 1-0. Μια
νίκη που μείωσε στον έναν
πόντο τη διαφορά μεταξύ των
δυο μνηστήρων
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Απο τα πρόσωπα που πάντα
στήριξαν και στηρίζουν την προσπάθεια των Εφοριακών είναι
και ο Θωμάς Τάτσης, που θεωρεί πως όλα είναι θέμα χημείας

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0-1
Σε ένα πολύ δυνατό ματς στο ντέρμπι των
πρωτοπόρων, ο Δήμος Αθηναίων νίκησε το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 1-0. Παρά την
ήττα του η ομάδα του ΥΕΘΑ, παραμένει στην
κορυφή της βαθμολογίας με ένα βαθμό διαφορά από τον Δήμο Αθηναίων. Στα του αγώνα οι
δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο.
Το πρώτο ημίχρονο άνηκε στην ομάδα του Δήμου Αθηναίων και το δεύτερο στους φιλοξενούμενους. Το γκολ που έκρινε και την τύχη
του αγώνα πέτυχε ο Τσαβδαρίδης με κοντινή
κεφαλιά στο 15' από σέντρα ακριβείας του Παπαμιχαλόπουλου ενώ ένα λεπτό πριν είχε
πραγματοποιήσει εκπληκτική απόκρουση σε
τετ α τετ σουτ του ιδίου παίκτη ο γκολκίπερ
Δόριζας. Στο 44' ο Αγγελίδης του ΥΕΘΑ αφού
απέφυγε και τον γκολκίπερ πλάσαρε στο κενό
τέρμα και ενώ ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει το
γκολ, την τελευταία στιγμή έδιωξε πάνω στην
γραμμή αμυντικός. Στο 71' το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας είχε κι άλλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, με πέναλτι που δόθηκε σε ανατροπή
του Σαχινίδη. Το εκτέλεσε ο Κουκόπουλος
όμως η μπάλα έφυγε άουτ. Από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας διακρίθηκαν οι Αγγελίδης, Παρούσης, Καραβασιλειάδης, Γιαννακάκης. Ενώ
από το Δήμο Αθηναίων οι Τσαβδαρίδης, Στράτης, Μαχαίρας.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Σακκάς,
Μουζής, Βάγιας, Παρούσης, Μυκωνιάτης, Καραβασιλειάδης, Αγγελίδης, Σαχινίδης, Κουκόπουλος.

Ο.Σ.Υ.Ο. - Ο.ΣΥ.Π.Α. 1-2

Ύστερα από ένα δυνατό και αμφίρροπο παιχνίδι η ΟΣΥΠΑ κατάφερε να επικρατήσει της
ΟΣΥΟ με 2-1. Το πρώτο 15λεπτο του αγώνα
ήταν αναγνωριστικό αλλά στο 16’ ύστερα από
λάθος γύρισμα αμυντικού της ΟΣΥΠΑ προς το
τέρμα την τελευταία στιγμή ο Αγγελάκος πρόλαβε και έσωσε τον κίνδυνο πέφτοντας στα
πόδια του Δήμου. Στο 25΄οι φιλοξενούμενοι είχαν την καλύτερη τους ευκαιρία όταν ο Παπαχριστόπουλος με απ ευθείας εκτέλεση φάουλ
έστειλε την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι της
εστίας των γηπεδούχων. Η ΟΣΥΠΑ είχε στη
συνέχεια στο 30΄ένα δυνατό σουτ του Γκάτση
από τη μεγάλη περιοχή που έφυγε λίγο άουτ
και στο 35΄ πλασαριστό σουτ του Βασιλείου
που το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της
ΟΣΥΟ. Στο Β΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά και στο 50΄ο Αμουτζιάς μπήκε
στη μεγάλη περιοχή και σούταρε στη κλειστή
γωνία για να αποκρούσει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας. Στο 55΄η ΟΣΥΠΑ άνοιξε το σκορ
όταν ύστερα από ωραία εκτέλεση φάουλ του
Μαγειρίκα ο Γκάτσης με κεφαλιά έκανε το 1-0.
Στο 60΄η ΟΣΥΟ έμεινε με 10 παίκτες λόγω
αποβολής του Καραγιάννη αλλά παρ όλα αυτά
στο 65΄ ύστερα από σέντρα από τη δεξιά
πλευρά ο Καριτζής ισοφάρισε σε 1-1. Από το
σημείο όμως αυτό και ύστερα οι γηπεδούχοι

ανέλαβαν ξανά τη πρωτοβουλία του παιχνιδιού και κατάφεραν στο 75΄ύστερα από απ ευθείας εκτέλεση κόρνερ του Γκάτση να κάνουν
το 2-1 Στο 80΄ο Αμουτζιας στο ύψος της μεγάλης περιοχής περνάει έναν αμυντικό και πασάρει αριστερά του στον ξεμαρκάριστο Κιτσιο
ο οποίος απέναντι στον τερματοφύλακα σουτάρει δυνατά και η μπάλα πέρασε μισό μέτρο
πάνω από το δοκάρι. Η τελευταία ευκαιρία της
ΟΣΥΠΑ και ταυτόχρονα κι τελευταία αξιόλογη
φάση του αγώνα έγινε στο 84΄όταν ο Κοτσοβός έδωσε πάσα ακριβείας στον Βασιλείου ο
οποίος πλάσαρε τον εξερχόμενο τερματοφύλακα αλλά η μπάλα αφού πρώτα κτύπησε στη
ρίζα της αριστερής κάθετης δοκού πήρε μια
περίεργη τροχιά και ενώ οι παίκτες της ΟΣΥΠΑ πανηγύριζαν για γκολ, άλλαξε πορεία προς
τα έξω και απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή από τους αμυντικούς. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Μαγειρίκας, Κοτσοβός, Κοντογεώργης και Γκάτσης.
ΟΣΥΟ : Ζαμπάρας, Καρίτζης, Καιδατζής, Δημος, Καναβάκης, Χελιώτης, Παπαχριστόπουλος, Καπερώνης, Σακκάς, Καλαλής, Καραγιάννης, (Ροδίτης, Στρατής, Λυμπέρης).
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης) : Αγγελάκος, Κουτρουμπής, Μουσουντας, Αμουτζιάς, Πανόπουλος,
Κίτσιος, Κοντογεώργος, Μαγειρίκας, Βασιλείου, Γκάτσης, Κοτσωβός.

Δ.Ο.Ε. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4-2

Ανετη επικράτηση της ΔΟΕ κόντρα στο Υπ Γεωργίας με το δείκτη του σκορ να σκαρφαλώνει και να τερματίζει στο 4-2 και μάλιστα με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο. Στο πρώτο μέρος το Υπουργείο ήταν καλύτερο και κατάφερε
μάλιστα να το αποδείξει σημειώνοντας δυο
γκολ. Στο 15’ ο Γκιλάκης με διαγώνιο σουτ
στο «Γ» έκανε το 0-1 και στο 30’ ο Γάγγος με
πέναλτι που κέρδισε ο Γουναρίδης ζευγάρωσε
τα τέρματα κάνοντας το 0-2. Στην επανάληψη
και με τις αλλαγές που έκανε η ΔΟΕ, άλλαξε
την εικόνα προς το καλύτερο αλλά και το
σκορ. Αρχικά με τους Σερέτη στο 46’ από συνδυασμό των Ελευθερίου και Βουκαλη μειωσε
σε 1-2 και στο 55’ ο Κουτσούκος από ασιστ
του Γουναρίδη ισοφάρισε σε 2-2. Στο υπόλοιπο διάστημα η ΔΟΕ κυριάρχησε και πίεσε για
να σημειώσει άλλα δυο γκολ. Ο Κοντοβάς στο
65’ με πλασέ έκανε το 3-2 και το τελικό 4-2
σφράγισε στο 75’ με πλασέ του Γουναρίδη.
Δοκάρι είχε το Υπουργείο στο 35’ με τον Κουτελιδάκη και στο 60’ με τον Γούναρη, ενώ από
πλευράς ΔΟΕ δοκάρι επίσης είχε ο Γουναρίδης. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κουτσούκος, Κοντοβάς, Γιαννόπουλος, Τσιτλακίδης, ενώ από το Υπουργείο οι Γάγγος , Γκιλάκης, Κουτελιδάκης.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κούσης, Τσιτλακίδης, Αγιανίδης, Μαραγκός, Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ,
Χριστοδουλόπουλος , Παπαδημητρίου, Σερέτης , Ελευθερίου (Βούκαλης, Γουναρίδης,
Κουτσούκος, Χαϊδεμένος, Καλης, Παπαθανα-

σίου),.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Γκιλάκης ( 50’ Δρακόπουλος), Ασωνίτης ( 60’ Κουτσούρης), Σαλτερής ( 55’ Φλέρης), Μπούρας, Μπαρμπαγιάννης ( 70’ Κολυμπίρης), Παπαβασιλείου ( 45’
Μηνάς), Γάγγος, Γιαννόπουλος ( 45’ Σουβλερός) , Κουτελιδάκης, Γούναρης

Εχοντας σε πολύ καλή μέρα και οι δυο ομάδες
τους ποριτέρο τους το μεν Υπουργείο τον
Παρλαμέντη η δε ΠΟΕ/Δ0Υ τον Κατσιπάνο,
ηταν η αιτία που το σκορ διατηρήθηκε στο
γκολ. Πάντως αν δεν ήταν αυτοί οι δυο έμπειροι γκολκίπερ τότε το σκορ θα ήταν μεγαλύτερο, διότι χάθηκαν πολλές ευκαιρίες και από
τις δυο μεριές. ..... Στο πρώτο ημίχρονο ο
έλεγχο ς και οι ευκαιρίες ήταν εξ ολοκλήρου
στο Πολιτισμού. Στο 14 απίστευτο διαγωνιο εν
κινήσει σουτ του Γκαβερα έφυγε μόλις άουτ
....στο 19 ο Κατσιπανος απέκρουσε με εντυπωσιακή ενέργεια την κεφαλιά από τρία μέτρα
του Κατσαβριά και στη συνέχεια στο 26 με
ακομη πιο εντυπωσιακή ενέργεια,το δυνατό
συρτό σουτ του Γκαβερα,στην αριστερή γωνία.. Οι ευκαιρίες συνεχίστηκαν για το ΥΠ.ΠΟ.
με τον Κατσιπάνο να παραμένει ανίκητος,στο
28 σουτ του Κουτσογιαννόπουλος μπλόκαρε
σταθερά,στο 35 ωραίο σουτ του Κατσαβριά
απέκρουσε εντυπωσιακά πάλι κ στο 44 σουτ
το σουτ του Γκαβερα. Στο δεύετερο οι ισορροπίες άλλαξαν με την ΠΟΕ/Δ0Υ να παίρνει την
πρωτοβουλία και να χάνει ευκαιριές με τη σειρά του, αλλά και να κάνει και το μοναδικό γκολ
στο 60’ ύστερα από έναν ωραίο συνδυασμό
των Μπάλα, Κατσαντώνη, Βέρρο και ο τελευταίος να στρώνει στον Γκογκα που δυνατό
σουτ έξω από την μικρή περιοχή έκανε το 0-1
που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν:Μαντάς,
Κατσαβριάς,Οικονόμου, Μπαντουδακης, Γκαβερας από τη μεριά των ηττημένων και από
τους νικητές οι Ταπραντζης, Βλαχος, Βερρος,
Ζωχιος, όπως επίσης και οι Κατσιπάνος και
Παρλαμέντης.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης,Παύλου ,Φωτάκης,
Μαντας, Μπαντουδακης, Οικονομου, Κουτσογιαννης, Τριανταφυλλου, Γκαβερας, Νιξης,
Κατσαβριάς, Ζερίνος, Καραμαλικης
ΠΟΕ/Δ0Υ: :(Ξυπολιας- Ψαρρας) Κατσιπανος,
Χρηστου, Κοκοροσκος, Καμιδης, Γκογκας, Κατσαντωνης, Ζωχιος, Βλαχος, Κρητικος, Βερρος, Ταπραντζης (Φτουλης Εμμ., Φλεσσας
Μ., Ναυροζογλου, Ξυπολιας)

ΒΟΥΛΗ - ΕΛΛΗΝΩΝ Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. 7-2

Άνετη ήταν η επικράτηση της Βουλής με σκορ 7-2, κόντρα στην ΠΟΕΔΗΝ, σε έναν αγώνα όπου οι παίκτες της Βουλής, είχαν την πρωτοβουλία
στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Η ομάδα της Βουλής προηγήθηκε στο 2' με πολύ δυνατή εκτέλεση φάουλ απο τον Ξαφάκη 1-0, ενώ το
2-0 έγινε με τον Ζουγκα μετά απο ωραία ενεργεια όπου βγήκε απέναντι απο τον τερματοφύλακα και το σουτ που έκανε βρήκε στο δοκάρι και εν
συνεχεία κατέληξε στα δίχτυα. Ο ίδιος παίκτης σημείωσε το 3-0 μετά από κλέψιμο της μπάλας. Το ίδιο δεν συνέβη από την άσπρη βούλα και
πάλι με τον Ζούγκα που δεν κατάφερε να σκοράρει! Το ημίχρονο έκλεισε με τον Γρηγορακάκη να κάνει το 3-1. Στο δεύτερο η Βουλή συνέχισε
να πιέζει και σημείωσε άλλα τέσσερα γκολ με τον Κουτρομάνο ύστερα από πάσα του Ζούγκα, με τον Κουρούτη όταν κέρδισε το ριμπάουντ σε
σουτ του Ματσούκα που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, με πλασέ του Αρβανίτη και τέλος με δυνατό μονοκόματο σουτ του Ξαφάκη μέσα από την
περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως το δεύτερο γκολ της ΠΟΕΔΗΝ σημείωσε ο Μπίντζος, που έκανε το 4-2.
Βουλη: Φιλιντόπουλος- Σουμελίδης (Ζουζουλής)-Γροντής- Τσαμαδης - Βασιος (Καραβέλης) Κουρουτης- Ματσούκας- Ξαφάκης- Ζουγκας (Κούτρας)- Κουτρομάνος (Αρβανίτης)- Χαραλαπίδης
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Α

πό τους λάτρες της στρογγυλής θεάς, αλλά κι ένα
πρόσωπο που έχει παίξει
πολύ μεγάλο ρόλο στην ομάδα
των Εφοριακών κυρίως αλλά και
στον ευρύτερο Αθλητικό Τομέα
της ΑΔΕΔΥ, αφού στήριξε την
προσπάθεια τους αλλά και ενισχύοντας την ευκαιρία των δημοσίων υπαλλήλων να παίξουν
ποδόσφαιρο είναι και ο Θωμάς
Τάτσης. Πολλές ώρες ελεύθερου
χρόνου κάθε Σάββατο στο γηπέδο που το επέλεξε ως χώρο ψυχαγωγίας. Η ήρεμη ποδοσφαιρική
δύναμη των Εφοριακών και όχι
μόνον. Υψηλό στέλεχος της κοινότητας των Εφοριακών στη
χώρα μας, μπορεί σήμερα να πέρασαν τα χρόνια, όμως ο ίδιος αισθάνεται έφηβος και πάντα δηλώνει έτοιμος να υπερασπίσει τα δίκαια της ομάδος του. Και όσοι τον
γνωρίζουν έχουν να πουν μόνον
καλά λόγια.
-Τι είναι αυτό που σε κάνει να
βρίσκεσαι ακόμη στο γήπεδο;
- Η μεγάλη μου αγάπη πρωτίστως προς τους συναδέλφους
μου. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργηθεί μια υπέροχη σχέση
μεταξύ όλων όσοι και έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια,
που δίνει την ευκαιρία σε όλους
εμάς, που κάνουμε καθιστική εργασία, να ξεφύγουμε από αυτή τη
δύσκολη θέση. Παράλληλα πάντα ο αθλητισμός αποτελεί μια
εκτόνωση με θετικά πάντα αποτελέσματα. Κι αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι μας είτε δουλεύουμε στο
γραφείο είτε όχι.
-Το ποδόσφαιρο έχει ιδιαίτερη
σημασία για σένα;
-Σαφέστατα… Είναι ένα αγώνισμα που μπορεί να έχεις παίξει
εκατοντάδες παιχνίδια με ότι συνεπάγεται, όμως πάντα το επόμενο θα το περιμένεις με αγωνία
όπως το πρώτο. Και δεν είναι μόνον το αγωνιστικό μέρος, αλλά
κυρίως το κοινωνικό… Είναι εκείνο που μας κάνει να περιμένουμε και να αναζητούμε το Σάββατο
και την ώρα που θα παίξουμε
μπάλα, ώστε να βρεθούμε μεταξύ
μας και να ανταλλάξουμε τα νέα
μας. Είμαστε μια πολύ καλή πα-

Ο Θωμάς Τάτσης
ρέα, που μέχρι σήμερα έχουμε
φροντίσει όλοι να διατηρήσουμε
με ότι συνεπάγεται.
-Μέχρι που θα το φτάσετε;
- Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό που πλέον αρχίζει και
μας προβληματίζει πολύ έντονα.
Και η αιτία είναι κυρίως πως δεν
έρχονται νέα πρόσωπα. Υπάρχει
μια μεγάλη αδιαφορία κυρίως
από συναδέλφους μικρότερης
ηλικίας που θα μπορούσαν να
μας αντικαταστήσουν και να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή
που ξεκινήσαμε πριν 30 χρόνια.
Κι αυτό προβληματίζει όχι μόνον
εμένα αλλά και όλους. Επιθυμία
όλων μας είναι να έρθουν κοντά
μας κι άλλοι συνάδελφοι και να
κάνουν μαζί μας αυτό το υπέροχο
ταξίδι. Πιστεύω πως όποιος έρθει
θα κολλήσει μαζί μας και δεν θα
θέλει μετά να φύγει.
-Για το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ
τι έχεις να πεις;
-Είναι από τα καλύτερα που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη
χώρα μας. Υπάρχει άριστη οργάνωση και προγραμματισμός, ενώ
η έγκαιρη ενημέρωση είναι κάτι
που πράγματι βοηθά ώστε όλοι
να έχουμε γνώση των αγώνων
και του γηπέδου. Οσο για την
ποιότητα, όλοι οι παίκτες είναι
σαν το παλιό καλό κρασί, κάθε
χρόνο και όλοι γίνονται καλύτεροι
και η εικόνα των παιχνιδιών καταπληκτική.
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Ντέρμπι μόνον στα χαρτιά
Ο.Α.Ε.Δ. - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6-1
Με τις επιθετικές μηχανές στο φουλ υποδέχθηκε ο ΟΑΕΔ τα Επιμελητήρια στο μεταξύ
τους αγώνα, πουέληξε με τεράστια νίκη των
γηπεδουχων και σκορ 6-1, μετατρέποντας το
ντέρμπι σε μια εύκολη υπόθεση. Σε γενικές
γραμμές ο ΟΑΕΔ ηταν καλύτερος και δίκαια
επικράτησε των αντιπάλων του έχοντας σε
πολύ μεγάλη μέρα τόσο τον Σταθόπουλο όσο
και τον Ψυρρίδη που σημείωσε τρια γκολ και
ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι συγκλονιστικός.
Το σκορ άνοιξε ο Ψυρρίδης κάνοντας το 1-0,
για να απαντήσουν τα Επιμελητήρια σχεδόν
γρήγορα με τον Παπαιωάννου να ισοαφαρίζουν σε 1-1. Όμως ο ΟΑΕΔ, συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και να κάνει… γκολ! Ο
Ψυρρίδης από πάσα του Γιοχάλα έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 2-1,
για να ακολουθήσει το 3-1με τον Γεωργαντζέλη Β. Τη σκυτάλι πήρε ο Σταθόπουλος που
με ένα δυνατό μακρινό συοτ έκανε το 4-1. Κι
εκεί κάπου οι φιλοξενούμενοι έδειξαν να πετούν λευκή πετσέτα με τους γηπεδούχους να
σημειώνουν άλλα δυο γκολ με τους Ψυρρίδη
και Γεωργαντζέλη Δήμο και να διαμορφώνουν
το τελικό 6-1. Οι σκόρερ καιο Γιοχάλας ήταν
οι διακριθέντες από τους νικητές, ενώ ο Παπαιωάννου και ο Μαυρεδάκης από τους ηττημένους.
Ο αγώνας διεκόπη στο 38’ κι ενώ ο Δήμος Γαλατσίου, προηγούνταν 2-0 με δυο γκολ που
σημείωσαν οι Παπαδόπουλος στο 25’ και ο
Γεωργουλόπουλος Γεράσιμος 36’.
Μπορεί κάποιοι να είπαν πως είναι κρίμα που
παρότι σημειώθηκαν έξι γκολ στο τέλος δεν
υπήρξε νικητής! Κι όμως αυτό έχει μέσα του
μια δόση αλήθειας, όμως και μια μεγάλη προσπάθεια από τη μεριά της Εμπορικής, που
παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 3-0, εν
τούτοις κατάφερε στο τέλος να φέρει το ματσάκι στα ίσα και να πάρει τον πολύτιμο
πόντο. Το σκορ άνοιξε στο 6’ με κεφαλιά ο
Παπαιωάννου κάνοντας το 1-0, για να διπλασιάσει τα τέρματα ο Κρασώνης στο 18’ με δυνατό σουτ, ενώ ο Τσιγκούλης στο 40’ με
πλασέ από πλάγια θέση έκανε το 3-0. Στην
επανάληψη η Εμπορική μπήκε πιο δυνατά και
εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως από το 65’ η
ΟΛΜΕ έπαιζε με δέκα παίκτες όχι μόνον μεί-

ωσε αρχικά στο 55’ με τον Παναγιωταρα σε
3-1, αλλά στη συνέχεια έκανε άλλα δυο γκολ
με κοντινό σουτ του Ραγκούση στο 65’ και με
πέναλτι του Ανθή στο 70’, ο οποίος και διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Δοκάρι είχε στο 80’ ο
Γιγκλάς με σουτ. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Τσιγκούλης, Κρασώνης και από
τους φιλοξενουμένους οι Καραπας, Καλομενίδης και Φράγκος.
Ο.Λ.Μ.Ε.: Γκαβογιαννάκης, Κρασώνης, Σπαντιδάκης, Τσιγκούλης, Λύτρας, Γαριπίδης, Αποστολόπουλος, Βουτυρέας, Παπαιωάννου,
Χαριζόπουλος, Τσόκρης, (Πετώνης, Ζαρνάβαλος).
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Λιάρος, Κότσιρας, Καλομενίδης, Κιούσης, Τσαμπρας, Παναγιωταρας, Γιγκλάς, Ανθης, Ραγκούσης,
Μανωλάκος, Κεχαγιάς, ( Καραπας, Σουρβίνος,
Δημητρόπουλος, Φράγκος).

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2-0
Ατομικά επιθετικά και κυρίως αμυντικά λάθη
στοίχησαν στο Υπουργείο που είχε τις ευκαιρίες αλλά το Ταχ Ταμ πήρε το αποτέλεσμα.
Φλύαρη κατοχή μπάλας στο χώρο του κέντρου
και αστοχία των επιθετικών του Παιδείας χαρακτηρίσαν το πρώτο ημίχρονο. Ο Γιακαλής
από πάσα του Στυλιανού άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 1-0, με το οποίο έληξε το πρώτο .
Στο β ημίχρονο παρά τις αλλαγές και των δυο
μονομάχων, όπως ήταν επόμενο το Υπουργείο πίεσε για να ισοφαρίσει με πρωταγωνιστή
τον Μητσιάκη που επανήλθε μετά από ένα
μήνα, χωρίς όμως να τα καταφέρρει. Αντίθετα
το Ταχ Ταμ σημείωσε και άλλο ένα γκολ στο
75’ με τον Γιαννάκη με ατομική ενέργεια και
ύστερα από πάσα Μαρσώνη! Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Γιακαλής, Γιαννάκης, Τσότρας, ενώ από του ηττημένους οι Τσιόκρης,
Καραγιάννης Β. και Γυπαράκης διακρίθηκαν.
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μουράτογλου, Τσιόκρης, Χαλίλης, Μπούρτζινος, Μυταλούλης, Γυπαράκης,
Καραγιάννης Β., Καραγιάννης Κ., Πιπιλίκας,
Πουρναράς, Μητσιάκης, Ηλιάκης, Ιορδανόπουλος, Κωστόπουλος, Χριστόπουλος, Κουβέλης, Γεωργίου.

Γ.Λ.Κ. - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 2-4
Παίζοντας καλύτερο και πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο οι Τελωνειακοί κατάφεραν να επικρατήσουν με το ευρύ 4-2 κόντρα στον ΓΛΚ που
παρά το γεγονός πως είχε να αντιμετωπίσει

μια ομάδα που παρατάχθηκε με στόχο τη νίκη.
Σε μεγάλη μέρα ο Σφύρης που σε ένα ακόμη
παιχνίδι έκανε ότι ήθελε και ουσιαστικά ήταν ο
παίκτης που πρόσφερε μια ακόμη νίκη στην
ομάδα του, σημειώνοντας χατ τρικ στο πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη και στο 50’ ο Νιανιός
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-4. Από εκεί
κι έπειτα και με δεδομένες τις αλλαγές που έγιναν το ΓΛΚ, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και κατάφερε να σημειώσει δυο γκολ με
τους
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Παπαδόπουλος, Καπραντζάς,
Μαντάς, Πρωτόπαππας, Βαρβαρίγος, Κοκκώνης, Καφάσης, Χασιώτης, Νιανιός, Αγρημάκης, Σφύρης, (Μαρκουλάκης, Μίνης,
Καραγεωργόπουλος, Λυμπέρης, Μητρόπουλος).

Ο.Δ.Υ.Ε. - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 1-5
Οι αλλαγές που πραγματοποίησε η ΟΔΥΕ στο
δεύτερο μέρος κυρίως στην αμυντική διάταξη,
δεν είχε το θετικό αποτέλεσμα που όλοι περίμεναν. Συνέβη το αντίθετο και μάλιστα οι Εφοριακοί που πάτησαν γκάζι σ’ αυτό το χρονικό
σημείο, βρήκαν πολλούς διαδρόμους και κατάφεραν να σημειώσουν τέσσερα γκολ και να
πάρουν άνετη νίκη με σκορ 5-1. Το πρώτο
μέρος ο αγώνας ήταν αμφίρροπο με την
μπάλα να αλλάζει πόδια κι αυτό να αποτυπώνεται και στο σκορ, που έληξε ισόπαλο 1-1.
Προηγήθηκαν οι Εφοριακοί στο 25’ με τον Κυριακού για να ισοφαρίσουν σε 1-1 οι γηπεδούχοι με σουτ του Ασθενίδη και αφού πρώτα
η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Στην επανάληψη
οι Εφοριακοί ήταν καλύτεροι, πίεσαν και κατάφεραν να σημειώσουν άλλα τέσσερα γκολ. Στο
60’ και 66’ ο Αγγελόπουλος με δυο προσωπικά του γκόλ , έκανε το 1-3 και ουσιαστικά
κλείδωσε τη νίκη. Ενώ τα δυο γκολ που σημείωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Φίλος, στο 75’
και 87’ μετακίνησαν κατά δυο γκολ τον δείκτη
του σκορ που έδειξε το τελικό 1-5. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Γκίκας Χρ και Φίλος,
ενώ από τους ηττημένους οι Βούζας, Ασθενιδης, Τσιρούνης.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Βέργος, Παπαμιχαήλ, Παιδούλιας, Ασθενίδης, Τσιρούνης, Δανιηλίδης, Βικάτος, Διαμαντάκος, Στόικος,
Παπαναγιώτου.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1-4
Συνεχίζοντας τις πολύ καλές του εμφανίσεις το Υπ Ανάπτυξης, κατάφερε και ξεπέρασε ευκολα και το εμπόδιο της Πυροσβεστικής με τον δείκτη
να σκαρφαλώνει στο 4-1. Η Πυροσβεστική από τη μεριά της δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του αγώνα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, όπου το Υπουργείο συνέχισε να πιέζει. Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Κίτσης με σουτ για να ισοφαρίσει σε 1-1 ο Παινέσης. Το σκορ του
πρώτου μέρους έκλεισε στο 1-2 με τον Κίτση στο 30’ να είναι ο σκόρερ. Στην επανάληψη δεν άλλαξαν πολλά πράγματα το Υπουργείο που πίεσε περισσότερο κατάφερε να κάνει άλλα δυο γκολ. Ο Μαυρέλης με σουτ έξω από την περιοχή στο 55’ έκανε το 1-3, ενώ το τελικό 1-4 διαμόρφωσε στο 85’ σημειώθηκε το πιο ωραιο γκολ, όταν ο Κίτσης σέντραρε παράλληλα ο Καστάνης άφησε την μπάλα κάτω από τα πόδια και ο
Μπάρτσος στέφθηκε σκόρερ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Μπάρτσος, Παγκράτης, Δημητρόπουλος, και από την Πυροσβεστική οι Παινέσης, Κανέλλος.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βλάχος, Ευσταθίου, Λουκιπούδης, Πλιατσικούρης, Τσαλκιτζίδης, Μουρίκης, Παπαχρήστος, Φραγκούλης, Παινέσης, Κανέλλος, Κυρκης (Αγόρος, Φραγκογιάννης, Γκαβέλας, Ξηροκωστας).
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μίχας Δ., Παγκράτης,Δ ημητρόπουλος, Μαυρέλης, Βαρυθυμιάδης, Καστάνης, Μπουζινέκης, Κωτσιόπουλος, Κίτσης, Στσινόπουλος (55΄’ Κορμέτζας), Μπάρτσος.
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