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Παλλά ειναι εκεινα τα ευγενή χαρακτηριστικά που διαθέτει η ομάδα του ΟΑΕΔ, ώστε να έχουν οδηγήσει την
αντιπροσωπευτική του ποδοσφαιρική ομάδα στη δημιουργία πολλών θαυμαστών. Παράλληλα στο πρωτάθλημα βρίσκεται στη 2η θέση και διεκδικεί την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία

Οχι μόνον προκάλεσε... “σεισμό”
η πρώτη νίκη της ΟΔΥΕ στο
πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας
αλλά οι νικητές με αντίπαλο την
Εμπορική έστειλαν τον δείκτη του
σκορ να δείξει το εντυπωσιακό
5-1!
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Στο κλίμα αλληλοσεβασμού και
συναδελφικής αλληλεγύης,
οφείλεται η ύπαρξη του Ταχ
Ταχ, σύμφωνα με τον γγ του
Σωματείου Παναγιώτη Μπλάνα

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΠΟΕ/Δ0Υ – ΠΟΕ /ΥΕΘΑ 2-5
Από το πρώτο ημίχρονο οπότε και προηγήθηκε με 4-1 καθάρισε η ομάδα του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας την υπόθεση νίκη στο ματς,
με αντίπαλο την ΠΟΕ-ΔΟΥ. Μόλις στο 2' ο
Κουκόπουλος με κοντινό σουτ μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Μυκωνιάτη έκανε το 10. Στο 13' ο Καραβασιλειάδης με εκπληκτική
προσποίηση και φοβερό σουτ έξω από την
μεγάλη περιοχή έκανε το 2-0 για το συγκρότημα του Βασίλη Τρίχου. Στο 18' ο Αγγελίδης ο
οποίος στο 26' υπέστη διάστρεμμα και αποχώρησε, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.
Στο 19' ο Κουκόπουλος με πλασέ, μετά από
ασίστ του Καραβασιλειάδη έκανε το 4-0, ενώ
στο 21' ο Ζωχιός με ωραία ενέργεια και σουτ
μείωσε σε 4-1. Στο 61' σε ανατροπή του Ζωχιού ο οποίος αποσώρησε από το ματς με πρόβλημα στον καρπό ο Γκόγκας που ήταν ο καλύτερος παίκτης των ηττημένων μείωσε σε 42. Στο 68' ο Σαχινίδης με μακρινό σουτ έγραψε
το τελικό 5-2. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν
πολλές φάσεις κυριότερες αυτών στο 3' σε τετ
α τετ του Αγγελλίδη απέκρουσε σωτήρια ο
γκολκίπερ Κατσιπάνος, ενώ στο 24' σε τρομερό σε δύναμη σουτ και πάλι του Αγγελίδη, η
μπάλα αποκρούστηκε από την συμβολή των
δοκών. Στο 28' είχαμε απόκρουση για όσκαρ
του γκολκίπερ Δόριζα σε δύσκολο ψηλοκρεμαστό σουτ που επιχείρησε ο Ζωχιός ο οποίος
επίσης ήταν από τους διακριθέντες της ΠΟΕΔΟΥ μαζί με τον Κρητικό και τον Ζαρωτιάδη.
Από το Υπουργείο Εθνκής Άμυνας κορυφαίος
παίκτης του αγώνα ήταν ο Καραβασιλειάδης
που κάλυψε επίθεση και άμυνα και ταλαιπώρησε τους αμυντικούς της ηττημένης ομάδας.
Ο Μυκωνιάτης επίσης έκανε το καλύτερο φετινό του παιχνίδι, πολύ καλός αν και άτυχος και
ο Αγγελίδης, ενώ στους διακριθέντες ανήκει
και ο Δόριζας.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Σακκάς
(46´ Χρυσοβέργης), Καστανιώτης, Βάγιας (46´
Σαχινίδης), Παρούσης, Μουζής, Καραβασιλειάδης, Μυκονιάτης (71´ Κομπορόζος), Αγγελίδης (26´ Χαρακάκος), Κουκόπουλος (80´ Ζαμπάρας).

ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΣΥΟ 6-3

Στη συνέχεια των καλών του εμφανίσεων το
Υπ Εσωτερικών παίζοντας πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο κατάφερε να επικρατήσει 6-3 της
ΟΣΥΟ. Οι νικητές ευτύχησαν να έχουν σε
πολύ καλή μέρα τους επιθετικούς και κεντρώους αντίθετα σε κακή μέρα βρέθηκαν οι
αμυνόμενοι. . Ετσι νωρίς – νωρίς το Υπουργείο προηγήθηκε 1-0 με τον Κίτση ύστερα
από παράλληλη σέντρα του Καραγιάννη στο
15’. Αυτό το γκολ δεν το χάρηκε κανείς γιατί
στο 17’ η ΟΣΥΟ ισοφάρισε σε 1-1 όταν ο

Παγκράτης που ήρθε κατ’ ευθείαν στο γήπεδο , από τη βραδινή έξοδό του, έκανε το λάθος
να ανατρέψει τον Σουλιώτη και ο Καλαλής
από την ασπρη βούλα έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα. Θα μπορούσε το Υποργείο να σημειώσει κι άλλα γκολ με τους Κίτση, Καστάνη,
χωρίς αποτέλεσμα. Κι αυτό που δεν κατάφεραν οι προαναφερόμενοι , το κατάφερε ο
Πλατής με ωραία ατομική ενέργεια και ωραία
προσποίηση που έκανε ανάγκασε τον αντίπαλό του να τον ανατρέψει και το πέναλτι έκανε
γκολ ο Καραγιάννης στο 40’ κάνοντας το 2-1.
Στο δεύτερο μέρος το Υπουργείο μπήκε πιο
δυνατά και πίεσε, προκειμένου να διασφαλίσει
τη νίκη, Έτσι με δημιουργό τον Κίτση και εκτελεστή τον Καστάνη με σουτ έκανε το 3-1 στο
50’. Μετα από αυτό οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν
με συνέπεια η ΟΣΥΟ να μειώσε σε 3-2 με
πλασέ του Καλαλή από ασιστ του Σακκά. Το
4-2 έγινε με τον Κίτση, που δέχθηκε ωραία
παράλληλη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και με
δυνατό πλασέ σκόραρε. Συνέχεια λαθών στην
άμυνα έδωσε την ευκαιρία στον Καναβάκη να
μειώσει σε 4-3 στο 72’. Κάπου εκει οι γηπεδούχοι σοβαρεύτηκαν και με μπροστάρηδες
τους Καστάνη (85’) και Πλατή (88’) έκαναν το
6-3, με το οποίο έληξε και το ματσάκι. Αξίζει να
σημειωθεί πως από το 80’ η ΟΣΥΟ αγωνίστηκε με δέκα παίκτες λόγω τραυματισμού στα
πλευρά του Καναβάκη.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μπάρτσος, Παγκράτης,
Δημητρόπουλος, Μακρίδης, Νακόπουλος,
Μπουζινέκης, Καστάνης, Κωτσιόπουλος,
Πλατής, Καραγιάννης, Κίτσης.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καναβάκης, Σακκάς, Λυμπέρης, Παπαχριστόπουλος, Καιδατζής, Καρίτζης, Χελιώτης, Καπερώνης, Σουλιώτης, Δημος.

ΟΣΥΠΑ – ΔΟΕ 1-4

Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε η ΔΟΕ
απέναντι στην ΟΣΥΠΑ και πήρε εύκολη, ευρεία νίκη με 1-4. Οι φιλοξενούμενοι υπερτέρησαν σε όλους τους τομείς και πραγματοποίησαν μια πολύ γεμάτη εμφάνιση σε γενικές
γραμμές, ελέγχοντας την εξέλιξη της αναμέτρησης από την αρχή της μέχρι το τέλος. Αρχικά η ΟΣΥΠΑ μπόρεσε να κρατήσει τον αντίπαλό της μακριά από το γκολ, αλλά από τη στιγμή που η ΔΟΕ δημιούργησε ρήγματα στην
άμυνα των γηπεδούχων, η υπόθεση νίκη
απλοποιήθηκε. Μετά από ωραίο συνδυασμό
Κουτσούκου, Ζημπλιακίδη, Σερέτη ο τελυταίος
με πλασέ έκανε το 0-1 στο 30’. Στην επανάληψη η ΔΟΕ μπήκε πολύ δυνατά κι έχασε τρεις
κλασσικές ευκαιρίες με Ζημπλιακίδη που σε
κενό τέρμα πλάσαρε στο δοκάρι, αλλά και με
τον Κουτσούκο και Γουναρίδη (ο αμυντικός
έδιωξε πάνω στη γραμμή). Στο 60’ έγινε το 0-

2 με πλασέ του Κουτσούκου από ασιστ του
Ζημπλιακίδη. Στο 70’ ο Σερέτης ανέβασε το
δείκτη του σκορ στο 0-3 με λόμπα από πάσα
του Κουτσούκου, ενώ στο 85’ με φάουλ του
Κοντογιώργη η ΟΣΥΠΑ μείωσε σε 1-3. Αλλά
η ΔΟΕ δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα, και στο 89' ο Ζημπλιακίδης διαμόρφωσε
το τελικό 1-4. Από μεριάς ΟΣΥΠΑ διακρίθηκαν
ο σκόρερ Κοντογιώργης και ο Καλώνης. Ενώ
από τους νικητές άρεσαν οι Ζημπλιακίδης,
Τσιτλακίδης, Εμμανουήλ, Κουτσούκος.
ΟΣΥΠΑ: Κίτσιος, Κουτρουμπής, Κοντογιώργης, Κυριακόπουλος, Λουβερδης, Κοτσωβός,
Μαγκάτος, Βασιλείου, Νιώτης, Καλώνης, Κανέλης (Παπαδόπουλος
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Γιαννόπουλος, Πανάγος, Αγιαννιδης, Λάζος, Τσιτλακίδης, Εμμανουήλ, Ελευθερίου, Κουτσούκος, Σερέτης, Ζημπλιακίδης,
(Χαιδμένεος, Γουναρίδης, Κούσης, Παπαθανασίου, Καλής).

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ 6-3

Σε ένα πολύ όμορφο και θεαματικό, το δίχως
άλλο, παιχνίδι, όπου σημειώθηκαν εννέα τέρματα συνολικά, ο Δήμος Αθηναίων επιβλήθηκε
της Πυροσβεστικής με 6-3. Ανοιχτό ματς, φουλ
της επίθεση και από τις δυο ομάδες, με φρενήρη ρυθμό και πάρα πολλές φάσεις μπροστά
και από τις δυο εστίες. Ο Δήμος Αθηναίων
ήταν βέβαια αυτός που επέβαλε το ρυθμό του
και συντέλεσε τα μέγιστα στο να εξελιχθεί το
παιχνίδι με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Στο
πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν
μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκμεταλλεύτηκαν
στο έπακρο την ανωτερότητά τους και το γεγονός ότι η ανάπαυλα τους βρήκε να προηγούνται με 3-0 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να φύγουν με το τρίποντο στις αποσκευές τους. Και
αυτό γιατί στο β' μέρος η Πυροσβεστική ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, ήταν αρκετά πιο ανταγωνιστική και ανταποκρίθηκε στο
100% στις απαιτήσεις του αγώνα. Σε γενικές
γραμμές το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ πιο
πλούσιο σε δράση, καθώς ναι μεν η Πυροσβεστική βγήκε μπροστά και έγινε πιο απειλητική,
αλλά ο Δήμος Αθηναίων συνέχισε ακάθεκτος
το ρυθμό που είχε πιάσει από το πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα η διαφαινόμενη νίκη
του να μην απειληθεί σε καμία περίπτωση.
MVP της αναμέτρησης ο … συνήθης ύποπτος
Ι. Τσαβδαρίδης, οποίος πήρε το όπλο του και
πυροβόλησε τα αντίπαλα δίχτυα τρεις φορές,
φτάνοντας τα 26 γκολ τη φετινή σεζόν και φιγουράροντας πλέον στην κορυφή της λίστας
των πρώτων σκόρερ της κατηγορίας. Από
κοντά σε απόδοση και ο Ροντρίγκεζ, που πέτυχε δυο γκολ, ενώ σκόρερ για τους νικητές
χρίστηκε και ο Παπαμιχαλόπουλος.

ΠΟΕΔΗΝ – ΠΟΕ/ΥΠΠΟ 1-3
Πιο άνετη νίκη από ότι ίσως μαρτυρά το τελικό σκορ πέτυχε το ΥΠΠΟ, καθώς επικράτησε με 1-3 της ΠΟΕΔΗΝ. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καθολικά ανώτεροι σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είναι χαρακτηριστικό ότι το σκορ θα μπορούσε να είχε λάβει και μεγαλύτερες διαστάσεις αν ο κίπερ της ΠΟΕΔΗΝ δεν βρισκόταν σε εξαιρετική μέρα. Το ΥΠΠΟ μπήκε από την αρχή με το …μαχαίρι στα δόντια, αποφασισμένο
να πετύχει ένα γρήγορο γκολ που θα του ξεκλείδωνε τα πόδια. Μόλις στο 6' και στη συνέχεια στο 9' ο Κατσαβριάς έχασε δυο κλασσικές φάσεις
για γκολ, οι οποίες μπορεί να μην κατέληξαν στα δίχτυα, όμως προϊδέασαν την ΠΟΕΔΗΝ για τη συνέχεια. Στο 23ο λεπτό ο Οικονόμου έχασε
νέα μεγάλη ευκαιρία για το ΥΠΠΟ να ανοίξει το σκορ, όμως πέντε λεπτά αργότερα, στο 28', ο Κουτσογιάννης πέτυχε ότι δεν πέτυχαν οι συμπαίκτες του νωρίτερα και άνοιξε στο σκορ. Το παιχνίδι κύλησε με το ΥΠΠΟ να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να πιέζει και για άλλα γκολ, με την ΠΟΕΔΗΝ να βρίσκεται υπό καθεστώς πολιορκίας. Στο 53' ο Κατσαβριάς πήρε το αίμα του πίσω για τις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου και
έγραψε το 2-0, ενώ στο 59' του ακυρώθηκε μάλιστα λανθασμένα και γκολ που πέτυχε έπειτα από ασίστ του Γκαβερα. Στο 71ο λεπτό ο Γκαβερας πέτυχε ένα γκολ μεγάλη ομορφιάς, έκανε το 3-0 και στην ουσία μετέτρεψε το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία. Η ΠΟΕΔΗΝ
βέβαια μείωσε στο 79' σε 1-3 με τον Μπίντζο, αλλά το ΥΠΠΟ κράτησε με άνεση το υπέρ του σκορ μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Ζυγούρης, Παύλου, Μαντάς, Οικονομου, Γκαβερας, Κουτσογιάννης, , Καλογερόπουλος, Κατσαβριας, Μπαντουδακης, Φωτάκης, Καραμαλικης, Ζερινος
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3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Αρκεί η παρουσία μόνον του
ενός, ώστε μια ομάδα ή ακόμη
μια παρέα φίλων που έχουν δημιουργήσει μια ομάδα, ώστε η τελευταία να μπορέσει διαχρονικά
να αντισταθεί στα όποια εμπόδια
παρουσιάζονται και η ομάδα να
παραμείνει χωρίς να υποστεί
ρωγμές; Η απάντηση είναι όχι.
Θα πρέπει αυτό το εγχείρημα να
το υποστηρίξουν όλοι. Και στο
Ταχ Ταμ αυτό γίνεται… από
όλους και κυρίως από τον Παναγιώτη Μπλάνα, που είναι ο κατ’
εξοχήν άνθρωπος της ομάδος, με
όλη τη σημασία της λέξεως. Η
δική του παρουσία και οι προσωπικές του παρεμβάσεις ως γγ του
συλλόγου των εργαζομένων, στην
αντιπροσωπευτική ποδοσφαιρική
ομάδα ώστε η τελευταία να μπορεί να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, είναι σημαντικές
σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα είναι και εκείνος που έχει καταφέρει
να διαμορφώσει μαζί με όλους
όσοι σήμερα φορούν τη φανέλα
του Ταχ Ταμ, ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και συναδελφικής εκτίμησης μεταξύ τους, που πλέον αποτελεί όρκος τιμής για όλους.
-Αληθεύει αυτό;
-Έμμεσα θα έλεγα πως ναι . Σε
καμία περίπτωση δεν αποτελεί
υπερβολή, σε ότι έχει να κάνει κυρίως με τις διαπροσωπικές μας
σχέσεις, αφού είναι εκείνη η συνταγή που έχει αποδειχθεί η καλύτερη και η πιο διαχρονική. Σήμερα εκείνο που μας ωθεί κάθε
Σάββατο να αφήνουμε τα πάντα,
ώστε να δίνουμε το παρών στο
γήπεδο και να φοράμε την ίδια
φανέλα και να μοιραζόμαστε το
ίδιο πάθος, είναι η ομάδα. Είναι
υπεράνω όλων και όλοι μας τρέφουμε έναν απέραντο σεβασμό.
-Και στις ήττες μαζί;
-Εννοείται σε όλα δίπλα και κοντά, αδιακρίτως. Για μας δεν υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν
παιχνίδια όπου όλοι μας το ευχαριστιόμαστε. Είναι σημαντικό

Ο Παναγιώτης Μπλάνας
πράγμα να βρεις μια παρέα και
να την ντύσεις , με το καλύτερο
ποδοσφαιρικό ρούχο στο ποδόσφαιρο που είναι η αμοιβαία εκτίμηση. Κι εμείς στο Ταχ Ταμ μ’
αυτό το ρούχο είμαστε ντυμένοι
όλοι κι αυτός είναι και ο λόγος
που η ομάδα παραμένει διαχρονικά και ουδέποτε μέχρι σ ήμερα
έχει παρουσιάσει κάποιο θέμα.
Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί.
-Πως βλέπεις τη διοργάνωση
γενικώς τα τελευταία χρόνια;
- Είναι όπως το παλιό καλό κρασί,
όσο περνούν τα χρόνια γίνεται
ακόμη καλύτερο. Και σ’ αυτό συμβάλουν όλοι από τους διοργανωτές, την Οργανωτική Επιτροπή
μέχρι και τον τελευταίο παίκτη –
συνάδελφο που έρχεται να παίξει
ποδόσφαιρο. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που όλοι μας το ψάχνουμε και το ζητάμε πλέον. Θα έλεγα
πως θέλουμε αυτό περισσότερο
στα προσόντα ενός συναδέλφου
που έρχεται για να παίξει ποδόσφαιρο με την παρέα μας, παρά
το να είναι καλός παίκτης. Επίσης
πολύ καλή είναι και η διαιτησία τα
τελευταία χρόνια με συνέπεια
όλοι μας να αποδεχόμαστε τα
σφυρίγματά τους.

ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΒΟΥΛΗ 3-2

Η επιμονή και υπομονή που έδειξαν οι παίκτες του Υπ Γεωργίας
αποδείχθηκε… νικηφόρος σύμβουλος στον αγώνα με τη Βουλη, την
οποία νίκησαν με σκορ 3-2 υστερα από ολική μάλστα ανατροπή,
αφού η Βουλή προηγήθηκε στο 10’ με τον Χαραλαμπίδη που έκανε
το 0-1. Στο 30’ ο Τσαμαδής ανέτρεψε τον Γούναρη και ο Γάγγος
από την άσπρη βούλα έκανε το 1-1. Το Υπουργείο που πίεσε κατάφερε να προηγηθεί στο 35’ με κεφαλιά του Γούναρη που σημείωσε
το 2-1, με το οποίο τέλειωσε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη και
στο 60’ με πέναλτι που κέρδισε ο Ζουζουλής και εκτέλεσε ο Ξαφάκης κάνοντας το 2-2. Όμως το Υπουργείο ευτύχησε να κάνει το 3-2
ύστερα από ένα λάθος του πορτιέρο σε σουτ του Γούναρη, που
ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Γάγγος, Μπούρας, Σαλτερής, ενώ από τη Βουλη δεν κατάφερε κανείς να διακριθεί,
ενώ από το 75’ η Βουλή έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω τραυματισμού
του Χαραλαμπίδη.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης, Γκιλάκης ( 50’ Χατζηδιαμαντής),
Σαλτερής, Μπούρας, Μπαρμπαγιάννη, Κολυμπίρης ( 45’ Κυριάκου
55’ Δρακόπουλος)), Γάγγος, Γιαννόπουλος ( 65’ Κουτσούρης), Κουτελιδάκης, Γούναρης ( 80’ Φρουζάκης)
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4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΔΥΕ 1-5
Σπουδαία νίκη για την ΟΔΥΕ, η οποία επικράτησε χωρίς πρόβλημα της Εμπορικής με το
ευρύ 1-5. Οι φιλοξενούμενοι ήταν δυο και τρεις
κλάσεις ανώτεροι σε όλους τους τομείς και κυριάρχησαν με ευκολία μέσα στον αγωνιστικό
χώρο, κρατώντας τα ηνία στα χέρια τους από
την αρχή μέχρι το τέλος. Η υπεροχή τους ήταν
εμφανής καθ όλη τη διάρκεια του ματς, αλλά
στο δεύτερο ημίχρονο η απόδοσή τους ήταν
ακόμα περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με
το πρώτο, και αυτό έκανε την υπόθεση νίκη
ακόμα ευκολότερη. Ο Διαμαντάκος με πλασέ
από φάουλ του Τσιρούνη άνοιξε το σκορ στο
30', ενώ ο Βικάτος με σουτ στο 55' έκανε το 02. Μάλιστα πέντε λεπτά αργότερα πάλι ο Βικάτος πρόλαβε έξοδο του τερματοφύλακα της
Εμπορικής και πλάσαρε στα δίχτυα για το 0-3,
διπλασιάζοντας έτσι τα προσωπικά του τέρματα. Στο 70' ο Πατσέας με πλασέ έγραψε το
0-4 και στην ουσία έδωσε στο υπόλοιπο της
αναμέτρησης διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού
παρά το γεγονός ο Χρονόπουλος στο 75' και
μετά από ασίστ του Κιούση μείωσε σε 1-4, εντούτοις η Εμπορική έδειχνε ότι δεν μπορούσε
να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Τσιρούνης στο
85' έπειτα από ασίστ του Τσόλκα διαμόρφωσε
το τελικό 1-5, το οποίο θα μπορούσε να λάβει
και μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού η ΟΔΥΕ
είχε και δοκάρι με τον Βικάτο. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Βέργος, Παπαμιχαήλ και
Φαλούτσος.
ΕΝ.Α.Σ : Σουρβινος - Κεχαγιας - Καραπας (60’
Καλυβας) - Τσαμπρας - Χρονοπουλος - Φραγκος (40’ Μιχαλοπουλος) - Κιουσης - Ανθης (65’
Γιγκλας) - Καλλομενιδης - Δημητροπουλος (45’
Ανδρεαδης) - Μανωλακος (46’ Δανεζης)

ναν το 1-3 και έδωσαν προβάδισμα τερμάτων
στην ομάδα τους, ενώ ο Μητσιάκης διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και διαμόρφωσε το 2-3. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία είχε και
ο Μητσιάκης για το Υπουργείο Παιδείας. Από
μεριάς νικητών διακρίθηκαν οι Σκαβαρας Παπαδόπουλος Μαχαιρας ενώ από το Υπουργείο
Παιδείας ξεχώρισε ο σκόρερ των δυο τερμάτων Μητσιάκης, καθώς και οι Πιπιλίκας και
Φωτόπουλος.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης παναγιωτης
Μπαντης χρηστος Κοσμας Στέλιος Σκαβαρας
Σιωτας Γεωργουλοπουλος Θανάσης Γεωργουλοπουλος Γεράσιμος Τσουλος Μαχαιρας Μανδηλαρας Παπαδόπουλος.

ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ –
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2-3

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ – ΤΑΧ ΤΑΜ 2-5

Σκληρή μονομαχία ανάμεσα στις δυο ομάδες,
με το Δήμο Γαλατσίου να παίρνει τελικά δύσκολη νίκη με 2-3 απέναντι στο μαχητικό
Υπουργείο Παιδείας. Οι δυο αντίπαλοι κονταροχτυπήθηκαν για τη νίκη με όλες τους τις δυνάμεις, και το αποτέλεσμα ήταν μια
αναμέτρηση πλούσια σε δράση, πάθος, ένταση, ρυθμό και φάσεις. Υπουργείο Παιδείας
και Δήμος Γαλατσίου είχαν παρόμοια εικόνα
μέσα στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια, και η
αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη, αφού σε κάθε
κίνηση του ενός ο άλλος είχε την απάντηση,
ενώ και οι μεν και οι δε έδειξαν δυνάμεις αλλά
και αδυναμίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Βέβαια ο Δήμος Γαλατσίου ήταν εκείνος που
είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και ήταν
ένα κλικ καλύτερος, αλλά και το Υπουργείο
Παιδείας από τη μεριά του έκανε αξιόλογες
προσπάθειες και πάλεψε μέχρι τέλους. Ο Παπαδόπουλος άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Μητσιάκης ισοφάρισε στη
συνέχεια για το Υπουργείο Παιδείας. Έπειτα,
οι Μαχαίρας και Τσουλος με τα γκολ τους έκα-

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ 1-2

Εξακολουθεί να προβάλει τον καλό του εαυτό
ο ΟΑΕΔ και να ξεπερνά κάθε εμπόδιο που του
παρουσιάζεται. Αυτή τη φορά ούτε ο ΕΦΚΑ,
κατόρθωσε να σταθεί εμπόδιο στη φρενήρη
πορεία του και μάλιστα αυτή η νίκη έχει πολύ
μεγάλη αξία, διότι ήρθε ύστερα από ολική ανατροπή, καθότι ο ΕΦΚΑ ήταν εκείνος που
άνοιξε το σκορ με τον Κατσαβό στο 15, κάνοντας το 1-0. Ο ΟΑΕΔ κατόρθωσε με τον Γεωργατζέλη να φέρει τον αγώνα στα ίσα
ισοφαρίζοντας σε 1-1.που ήταν και το σκορ
του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη ο ΟΑΕΔ
πίεσε για να πάρει τη νίκη και τα κατάφερε
όταν στο 60’ ο Ψυρίδης με ωραία ενέργεια
έκανε το 1-2, που ήταν το τελικό. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Γεωργατζέλης, Σιάσος,
Γιοχάλας και Ψυρίδης, ενώ από τους ηττημένους οι Κατσαβός, Πόγκας, Χρησταράς.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Σιάσος, Ντράχας,
Γεωργατζέλης, Μπαρτζιώτης, Σταθόπουλος,
Γιοχάλας, Ψυρίδης, Μπούρος, Δίζος.
Σαφώς ανώτερο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,
δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη με 2-5
απέναντι στους Τελωνειακούς, σε ένα κατά τα'
άλλα όμορφο και γεμάτο ματς. Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν σε πολύ υψηλό τέμπο μέχρι
ωσότου να βεβαιωθούν ότι η νίκη ήταν στα
χέρια τους, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός
ότι οι Τελωνειακοί αντιμετώπισαν αρκετά
αμυντικά προβλήματα. Στο 20ο λεπτό ο Γιακαλής άνοιξε το σκορ για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Ιατρίδης
είχε δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι έψαχναν πολύ
το δεύτερο γκολ και το βρήκαν στο 30' με τον
Γιαννάκη. Το 0-2 ήταν σκορ ημιχρόνου και το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βγήκε στο β' μέρος
αποφασισμένο να πετύχει κι άλλα γκολ και να
τελειώνει μια και καλή με την υπόθεση νίκη.
Στο 50' ο Ιατρίδης πήρε το αίμα του πίσω για
το δοκάρι του πρώτου ημιχρόνου και με σουτ
έκανε το 0-3, ενώ ο Κανέρης στο 70 έγραψε το
0-4, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για την
ομάδα του. Σε εκείνο το σημείο, όμως, οι Τελωνειακοί αποφάσισαν να ρισκάρουν και να
βγουν μπροστά με όσες δυνάμεις είχαν, προ-

κειμένου να μειώσουν το σκορ και να ξαναμπούν στο ματς. Ένα πεντάλεπτο "ξέσπασμα"
ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους, οι οποίοι
μείωσαν αρχικά στο 73' σε 1-4 με τον Μαντά,
ο οποίος σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ με
εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τα 40 μέτρα,
και στη συνέχεια στο 78' με τον Σφύρη, ο
οποίος με σουτ στην κίνηση μείωσε σε 2-4,
βάζοντας ξανά την ομάδα στο παιχνίδι. Το μομέντουμ των Τελωνειακών όμως κόπηκε απότομα, καθώς δυο λεπτά αργότερα, στο 80', ο
Ιατρίδης με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα
αύξησε το δείκτη του σκορ στο 2-5 και έβαλε
τέλος στις όποιες ελπίδες γεννήθηκαν στους
γηπεδούχους. Διακρίθηκαν από μεριάς νικητών οι σκόρερ Ιατρίδης και Γιακαλής, καθώς
και ο Παπαϊωάννου.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Παπαδόπουλος, Καπραντζας,
Μαντάς, Βαρβαρίγος, Νιανιος, Ηλιόπουλος,
Καφασης, Χασιώτης, Κοκκονης, Αγριμάκης,
Σφύρης ( Μαρκουλάκης, Καραγεωργόπουλος)

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ – ΓΛΚ 4-2
Εκμεταλλευόμενοι τα καλά διαστήματα που
είχαν στο ματς, οι Εφοριακοί πήραν τη νίκη με
4-2 απέναντι στο μαχητικό ΓΛΚ. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια
του παιχνιδιού, αλλά και το ΓΛΚ από τη μεριά
του έκανε αξιόλογη εμφάνιση και διεκδίκησε
μέχρι τέλους ότι καλύτερο μπορούσε. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση νίκη για τους Εφοριακούς ήταν το γεγονός ότι ήταν πιο αποδοτικοί
στην άμυνα από τους αντιπάλους τους, σε ένα
παιχνίδι κατά τ' άλλα ανοιχτό και για τις δυο
ομάδες. Οι Εφοριακοί ήταν αυτοί που άνοιξαν
το σκορ στο 18', με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι
που κέρδισε ο Φίλος. Η απάντηση από μεριάς
ΓΛΚ ήρθε στο 30', με τον Φουντουλάκη να ισοφαρίζει σε 1-1, αλλά η χαρά κράτησε λίγο,
καθώς οχτώ λεπτά αργότερα, στο 38', ο Μακράκης με σουτ έκανε το 2-1 και έδωσε ξανά
το προβάδισμα στην ομάδα του. Η ανωτερότητα που έδειχναν να έχουν οι Εφοριακοί δεν
πέρασε ανεκμετάλλευτη, καθώς στο 65' ο
Φίλος βρήκε δίχτυα και ανέβασε το σκορ στο
3-1, με τη ζυγαριά πλέον να γέρνει ξεκάθαρα
προς την μεριά των γηπεδούχων. Το ΓΛΚ δεν
πτοήθηκε όμως και έψαξε το γκολ που θα το
ξαναέβαζε στο παιχνίδι και το οποίο πέτυχε τελικά ο Δήμος στο 75', ο οποίος μείωσε σε 3-2.
Το ματς είχε γίνει απρόβλεπτο στα τελευταία
λεπτά, με τους μεν να ψάχνουν τη νίκη και
τους δε την ισοφάριση, όμως στο 85' ο MVP
της αναμέτρησης Φίλος μίλησε ξανά, και με
σουτ διαμόρφωσε το τελικό 4-2, κλειδώνοντας
τη νίκη της ομάδας του. Εκτός από τον πρωταγωνιστή Φίλο, από μεριάς νικητών διακρίθηκε επίσης ο Αχλάτης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΟΛΜΕ 4-0
Το πάθημα από τον ΟΑΕΔ έγινε… μάθημα από τους «καθηγητές» και τα Επιμελητήρια επικράτησαν άνετα με το ευρύ 4-0 και επιμένουν να
βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Β’ κατηγορίας κα να προβάρουν ως το πρώτο φαβορί για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Σπουδαία μπάλα ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος για τα Επιμελητήρια που σημείωσαν καρέ τερμάτων με τον Παπαιωάννου, που βρέθηκε σε
καλή μέρα και ο οποίος πήρε από το χέρι την ομάδα του και την οδήγησε σε μεγάλη νίκη επί ενός δυσκολοκατάβλητου αντιπάλου όπως η
ΟΛΜΕ. Άνοιξε το σκορ στο 10’ κάνοντας το 1-0 και πέντε λεπτά αργότερα διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και της ομάδος του κάνοντας
το 2-0. Ακολούθησαν δυο ακόμη τέρματα από τον ίδιο στο 22’ και 37’ που διαμόρφωσαν το τελικό 4-0. Από την άλλη η ΟΛΜΕ έχει ως δικαιολογία πως σε ένα ακόμη παιχνίδι είχε πολλές απουσίες και κυρίως δεν είχε τερματοφύλακα. Επίσης καλή ήταν η διαιτησία του αγώνα με την
ΟΛΜΕ που παρότι ηττήθηκε δεν παρέλειψε στο τέλος να απονείμει τα συγχαρητήριά της.
ΟΛΜΕ: Aποστολοπουλος Γκαβογιανακης Σπαντιδακης Παπαϊωάννου Βουτηρεας Τσοκρης Τσιγγουλης Δρουγας Τσιτζος Ζαρναβαλος Ιωάννου
Δογιας

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

