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Το πάθος και η όρεξη που έδειξαν και οι δυο μονομάχοι, όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετά για να δώσουν
τη νίκη είτε στην ΟΛΜΕ  είτε στον ΕΦΚΑ. Παρότι σημειώθηκαν τέσσερα γκολ, εν τούτοις ο αγώνας έληξε ισό-
παλος 2-2 με τις δυο ομάδες να προσθέτουν απο ένα πόντο στη συλλογή τους

Σημαντικός ρυθμιστής στις εξελί-
ξεις αλλά και στην κούρσα της
ανάδειξης του πρωταθλητή στην
Α’ Κατηγορία, παίζει πλέον η
ΔΟΕ, που μετά το Υπ Εσωτερι-
κών, θα αντιμετωπίσει επίσης το
Δ Αθηναίων και την ΠΟΕ/ΥΕΘΑ!

Κι όμως το πάθος του  για το
ποδόσφαιρο ξεκίνησε από το…
μπάσκετ, για τον Σπύρο Που-
ρίκη της ΠΟΕΔΗΝ , αφού ήταν
το πρώτο άθλημα με το οποίο
ασχολήθηκε!
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Δ.Ο.Ε. - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  3-1 
Πολύ καλή εμφάνιση από τη μεριά της ΔΟΕ,
που μπρος στη ποιότητα του Υπουργείου,
εκείνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να παί-
ξει έξυπνα. Κι αυτό ήταν όπως αποδείχθηκε
και το κλειδί της νίκης. Ενώ αντίθετα οι παίκτες
του Υπ Εσωτερικών  παρότι ήταν καλύτεροι
δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα εκτός της ισο-
φάρισης στο 32’ με διαγώνιο σουτ του Κωτσιό-
πουλου.  Στο 25’ η ΔΟΕ άνοιξε το σκορ με τον
Γουναρίδη να εκτελεί κόρνερ ο Ελευθερίου να
σουτάρει η μπάλα να βρίσκει σε αμυνόμενο
και να γίνεται το 1-0. Το Υπουργείο πίεσε, είχε
δυο δοκάρια, ζήτησε ένα πέναλτι στο 30’ σε
ανατροπή του Βαρυθυμιάδη, που δεν δόθηκε.
Στο 37’ ο Ρεσίτης σε μια προσπάθειά του να
αποκρούσει χτύπησε στο δοκάρι με συνέπεια
στο δεύτερο να αντικατασταθεί. Στο 40’ ο Κου-
τσούκος έκανε το 2-1, ύστερα από ατομική
ενέργεια του Τσιτλακίδη και ωραία πάσα του
τελευταίου.  Δυο αναγκαστικές αλλαγές στο 35’
αποχώρησαν  ο Ελευθερίου και ο Εμμανουήλ
, ενώ στο δεύτερο στη θέση του Ρεσίτη αγωνί-
στηκε ο Αγιαννίδης.  Στην επανάληψη παρότι
και οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες, εν τούτοις
στο 65’ με φοβερή ατομική ενέργεια του Τσιτ-
λακίδη και σουτ έκανε το 3-1, που ήταν το τελι-
κό.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Τσιτλακί-
δης μακράν , Λάζος, Κουτσούκος, Γιαννόπου-
λος, χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι. 
ΔΟΕ:  Ρεσίτης,  Γαιαννόπουλος, Πανάγος,
Αγιαννίδης, Λάζος, Χριστοδουλόπουλος, Τσιτ-
λακδηης  Εμμανουήλ, Ελευθερίου, Παπαδη-
μητρίου, Κουτσούκος, Γουναριδης, Χαϊδεμέ-
νος, Κούσης, Καλής, Παπαθανασίου. 
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:  Μπάρτζος, Παγκράτης,
Μαυρέλης, Μακρίδης,  Νακόπουλος, Καστά-
νης,  Συμεωνίδης, Κωτσιόπουλος,  Στασινό-
πουλος, Βαρυθυμιάδης,  Πλατής.

Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.  - 
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1-0 
Στο μεγάλο ντέρμπι των ουραγών, η ΠΟΕ-
ΔΗΝ, κατάφερε να επικρατήσει 1-0  του Υπ
Γεωργίας, κι έτσι να ξεφύγει από την τελευταία
θέση που βρίσκονταν και την οποία μετά τη
λήξη του αγώνα ήδη έχουν πάρει οι ηττημένοι.
Έγινε ένα καλό παιχνίδι που δεν είχε σκοπιμό-
τητες. Οι δυο μονομάχοι παίζοντας ελεύθερα,

αν και το άγχος δεν έλλειψε με δεδομένο τη
βαθμολογική τους θέση, περισσότερο έδειξαν
να το ευχαριστιούνται και να το διασκεδάζουν
παρά να επιδιώξουν τη νίκη. Τελικά η ΠΟΕ-
ΔΗΝ κατάφερε να σημειώσει  το νικητήριο
γκολ στο δεύτερο μέρος, καθότι το πρώτο έλη-
ξε ισόπαλο 0-0. Στην επανάληψη και στο 60’ ο
Καραβασίλης με ωραία ενέργεια έκανε το 1-0,
το οποίο διατηρήθηκε μέχρι τη λήξη. Ήταν η
3η νίκη των Νοσοκομείων στο φετινό πρωτά-
θλημα. 
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ : Ζέρβας, Ασωνίτης ( 75’
Φρουζάκης) , Χατζηδιαμαντής ( 45’ Δρακόπου-
λος), Μπούρας, Σαλτερής ( 60’ Τασούλης,
Μπαρμπαγιάννης, Μπάμης ( 55’ Φλέρης),
Γάγγος, Κολυμπίρης ( 45’ Κυριακού, 80’ Κα-
τσάφαρος), Κουτελιδάκης ( 55’ Σουβλερός),
Γούναρης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  - 
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 3-1 
Νίκη με ανατροπή για την Πυροσβεστική, κόν-
τρα στην ΠΟΕ/Δ0Υ, που  στο συγκεκριμένο
παιχνίδι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει  τις πολ-
λές ευκαιρίες που δημιουργήκαν  με  συνέπει-
οα στο τέλος να ηττηθεί κιόλας.  Αξίζει να ση-
μειωθεί  πως η Πυροσβεστική  ξεκίνησε τον
αγώνα με δέκα παίκτες και χωρίς  τερματοφύ-
λακα!  Όμως αυτό  δεν  εμπόδισε  τους Πυρο-
σβέστες να πάρουν τη νίκη και μάλιστα με
ανατροπή! Το σκορ άνοιξε με εύστοχο χτύπη-
μα πέναλτι ο  Γκόγκας , το οποίο κέρδισε ο
Βέρρος που ανατράπηκε λίγο πριν τη μικρή
περιοχή., κάνοντας το 0-1. Σκορ με το οποίο
έληξε το πρώτο μέρος, όπου οι φιλοξενούμε-
νοι έχασαν ευκαιρίες με τους Μηλαδόπουλο,
Βέρρο, Κρητικο με τον τελευταίο να έχει και
δοκάρι.   Στην επανάληψη η Πυροσβεστική
ήταν πιο ουσιαστική και κατάφερε να  κάνει
την ανατροπή. Σε μεγάλη μέρα ο Καραμάνος
σημείωσε δυο γκολ και γενικά  ήταν  μέσα
στους διακριθέντες.  Αρχικά ισοφάρισε σε 1-1
και λίγο αργότερα  με το δεύτερο προσωπικό
του τέρμα  έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα
του κάνοντας το 2-1.  Ενώ το τελικό 3-1 δια-
μόρφωσε ο Παινέσης με ωραίο τρόπο.  Πάν-
τως η ΠΟΕ/Δ0Υ και στο δεύτερο αυτό μέρος
έχασε αρκετές ευκαιρίες με τους Μηλαδόπου-
λο και Κρητικό.  Καλη απόδοση ειχαν ο Ζαρω-

τιαδης, Βερρος και ο Ταπραντζης.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ:  Λουκιπούδης, Ξηρόκω-
στας,  Πλιατσικούρης, Τέγας, Καρβούνης, Κίρ-
κης, Παινέσης, Φραγκούλης,  Καραμάνος,
Μουρίκης.
ΠΟΕ/Δ0Υ:Κατσιπανος, Χρηστου, Κοκορο-
σκος, Ζαρωτιαδης, Γκογκας,  Καμιδης,  Μηλα-
δοπουλος,  Βλαχος,  Κρητικος, ,Βερρος,  Τα-
πραντζης (Γακοπουλος,  Φλεσσας,  Ναυροζο-
γλου, Φτουλης)

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. - 
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0-8 
Την ανωτερότητα  του έδειξε η ομάδα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο ματς με αντί-
παλο το Υπουργείο Πολιτισμού. Το συγκρότη-
μα του Βασίλη Τρίχου επικράτησε με 8-0 και
απέδειξε ότι δίκαια βρίσκεται στην κορυφή της
βαθμολογίας. Μόλις στο 7' ο Κουκόπουλος με
πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος έκανε το 1-0. Ο
ίδιος παίκτης από ασίστ του Μυκωνιάτη με
ωραίο σουτ ανέβασε στο 10' τον δείκτη του
σκορ στο 2-0. Εκ νέου ο Κουκόπουλος στο 16'
με προβολή έκανε το 3-0. Το 4-0 έγραψε με
πλασέ ο Μυκωνιάτης στο 23´, μετά από έξοχο
συνδιασμό.  Στο 25' ο Καραμανίδης του Υπ.
Πολιτισμού, με φάουλ έστειλε την μπάλα στο
οριζόντιο δοκάρι. Στο 27' ο προωθημένος
Μουζής με σουτ στην κίνηση έκανε το 5-0. Στο
50' από ασίστ του Καραβασιλειάδη ο Σαχινί-
δης με πλασέ έκανε το 6-0, πάλι ο Σαχινίδης
στο 56' με νέο πλασέ μετά από εντυπωσιακό
συνδυασμό έκανε το 7-0, ενώ στο 66' ο αρχη-
γός των νικητών Παρούσης με σουτ στην κίνη-
ση πέτυχε το πιο θεαματικό γκολ του αγώνα,
γράφοντας το τελικό  8-0. Χωρίς να υστερήσει
κανείς, ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Μυκωνιάτης,
Σακκάς, Καραβασιλειάδης και ασφαλώς ο
Κουκόπουλος με το χατ τρικ. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δώριζας, Βάγιας (60´ Κομπορό-
ζος), Γιαννακάκης, Καστανιώτης (26' Χρυσο-
βέργης), Σακκάς (46´ Σαχινίδης), Παρούσης,
Μουζής, Καραβασιλειάδης, Μυκωνιάτης (61´
Ζαμπάρας), Κουκόπουλος, Χαρακάκος. 

Ο Κουκόπουλος εξακολουθεί και βομβαρδίζει τα αν-
τίπαλα καρέ, ενώ με τα τρια γκολ που σημείωσε στη
μεγάλη νίκη κόντρα στην ΠΟΕ/ΥΠΠΟ έφθασε τα 29
και είναι ο πρώτος σκόρερ της μεγάλης κατηγορίας.
Θεωρείται σίγουρο πως ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί
με δεδομένο πως υπάρχουν ακόμη τρεις αγώνες!
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Κι όμως το πάθος του  για το πο-
δόσφαιρο ξεκίνησε από το…
μπάσκετ!  Όσο παράξενο κι αν
φαίνεται αυτό αποτελεί την πραγ-
ματικότητα για τον Σπυρο Πουρί-
κη. Και σήμερα συμβαίνει το αντί-
θετο , μην τον εμποδίσεις να παί-
ξει ποδόσφαριο, γίνεσαι ο χειρό-
τερος εχθρός του.  Μια χημεία
που έδεσε  από την ημέρα που
αποφάσισε πως το ποδόσφαιρο
τον γεμίζει περισσότερο. Κι αυτό
φάνηκε από τη δημιουργία του
Ιπποκράτη. Μιας ομάδας  πλα-
σμένης  από πάθος, αγάπη και
μεράκι για το ποδόσφαιρο πρωτί-
στως .  Και κυρίως την έφτιαξε
από υλικά που είχαν μέσα, δια-
κρίσεις και  πρωταγωνιστικούς
στόχους.  Μια τροπαιοθήκη γεμά-
τη από έπαθλα διαφόρων ει-
δών… Από την άλλη ήταν από
τους πρωτομάστορες και εκείνους
που πίεσαν ώστε η αντιπροσω-
πευτική ομάδα των Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ), να συμμετάσχει στο
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ. Από
τους ένθερμους υποστηρικτές
της προσπάθειας αυτής, εννοείται
πως έχει τη δική του άποψη για
το θέμα.
-Το ότι τα Νοσοκομεία εδώ και
10ετίες έχουν το δικό τους οικείο
πρωτάθλημα, αλλά δεν συμμετεί-
χαν στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ,
ήταν ένα ΄θέμα που  μας απασχό-
λησε ιδιαίτερα όλους μας. Μάλι-
στα σε  πολλές συζητήσεις που
κάναμε, ήταν το κυρίαρχο θέμα.
Άλλωτε συμφωνούσαμε και άλλο-
τε διαφωνούσαμε. Ήμουν από
εκείνους που μαζί με  τα άλλα
παιδιά, συμφωνήσαμε εν τέλει να
τη ν ενεργοποιήσουμε και να  την
εντάξουμε στο πρωτάθλημα της
ΑΔΕΔΥ.
-Το μετανοιώσατε;
-Ουδέποτε. Άλλωστε η δομή και η
οργάνωσή του, είναι άριστοι. Το
πρόγραμμα κυρίως είναι συγκε-
κριμένο, άσχετα αν για μας ,  κά-
ποιες ώρες είναι απαγορευτικές,
λόγω του κυλιόμενου ωραρίου,
που ακολουθούν πολλά από τα
παιδια΄της ομάδος μας, αφού εί-
ναι εργαζόμενοι. Όμως εκείνο
που με ικανοποιεί είναι ένα, πως
όλοι προσπαθούμε  ακομη και τις
«απαγορευτικές» ώρες να δίνου-
με το παρών.
-Αυτό δεν σας επηρεάζει στο

παιχνίδι;
-Εννοείται. Όμως  εκείνο που μας
ενδιαφέρει είναι να παίζουμε μπά-
λα και να το ευχαριστιώμαστε .
Για μας το ποδόσφαιρο είναι  τρό-
πος διασκέδαση και τίποτε άλλο.
Είναι μια ιεροτελεστία σε συγκε-
κριμένο χώρο και χρόνο.  Εχουμε
δημιουργήσει μια καλή παρέα,
που προσπαθούμε να μην τα χα-
λάσουμε μπρος σε ένα πιθανό
αρνητικό αποτέλεσμα. Γι αυτό το
λόγο προσπαθούμε πάντα να
διατηρούμε τη ψυχραιμία μας,
ώστε κι αν προκύψει κάτι το αρ-
νητικό στη διάρκεια ενός αγώνα
να τον αντιμετωπίσουμε αμέσως,
χωρίς να δημιουργηθεί  κανένα
πρόβλημα.
-Μπορείς να συγκρίνεις το
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ και
των Νοσοκομείων;
-Το καθένα έχει ένα δικό του τρό-
πο που λειτουργεί και ο οποίος
(τρόπος) ικανοποιεί όλους όσοι
συμμετέχουν.  Είναι και τα δυο
αξιόλογα και τα δυο έχουν άριστη
δομή και προγραμματισμό. Αυτός
είναι άλλωστε και ο λόγος  που
συμμετέχουμε και στις δυο διορ-
γανώσεις .
-Ο  φετινός  σας στόχος εκπλη-
ρώθηκε;
-Στην ΠΟΕΔΗΝ δεν υπάρχουν
αγωνιστικοί στόχοι. Εκείνο που
όλοι μας αναζητούμε είναι ένα.
Να μαζευόμαστε όσοι περισσότε-
ροι γίνεται σε κάθε παιχνίδι και να
μπορούμε να παίζουμε ποδό-
σφαιρο.  Δεν μας ενδιαφέρουν οι
θέσεις  και οι κατακτήσεις

Ο Σπύρος Πουρίκης

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

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Χορταστικό ήταν το θέαμα
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3-3 
Μάχη στήθος με στήθος έδωσαν Δήμος Γαλα-
τσίου και Τελωνειακοί, που τελικά αναδείχθη-
καν ισόπαλοι σε μια δυνατή αναμέτρηση που
έληξε 3-3. Χορταστικό παιχνίδι, από κάθε
άποψη, με τους δυο αντιπάλους να δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό μέσα στο γήπεδο και να
κονταροχτυπιούνται μέχρι τελικής πτώσεως
για τη νίκη. Ένταση, πάθος και δυναμισμός
εκατέρωθεν, δυνατές μονομαχίες μεταξύ των
παικτών, γρήγορος ρυθμός και πολλές φάσεις
μπροστά και από τις δυο εστίες ήταν τα χαρα-
κτηριστικά ενός ματς, το οποίο εξελίχθηκε σε
πραγματικό ντέρμπι. Ο Δήμος Γαλατσίου
μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι επέβαλε το
ρυθμό του και πήρε το πάνω χέρι με τα δυο
γκολ που πέτυχαν οι Παπαδόπουλος και Μα-
χαίρας. Οι γηπεδούχοι έψαξαν τρόπο να κά-
νουν το 3-0 και να δώσουν τέλος στην
υπόθεση νίκη, αλλά οι Τελωνειακοί δεν ήταν
διατεθειμένοι να παραδώσουν τα όπλα. Βρή-
καν τα ψυχικά αποθέματα να βγουν μπροστά
και να κυνηγήσουν την ισοφάριση, και τελικά
το κατάφεραν, αρχικά μείωσαν σε 2-1 και στη
συνέχεια ισοφάρισαν σε 2-2, βάζοντας για τα
καλά την ομάδα του ξανά στο κόλπο της νίκης.
Το παιχνίδι είχε ισορροπήσει και η αναμέ-
τρηση ήταν πλέον ανοιχτή και αμφίρροπη,
αλλά οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να πάρουν
εκ νέου κεφάλι στο σκορ ξανά με τον Παπαδό-
πουλο, ο οποίος έκανε το 3-2. Αυτό δεν
πτόησε όμως τους Τελωνειακούς οι οποίοι ισο-
φάρισαν για δεύτερη φορά στο ματς, διαμορ-
φώνοντας  το τελικό 3-3. Από το Δήμο
Γαλατσίου διακρίθηκαν οι Χρήστος Μπαντης,
Παπαδόπουλος και Σκαβαρας. 
Δήμος Γαλατσίου: Μπαντης Π., Μπαντης Χ.,
Σκαβαρας, Τζανης, Σιωτας, Γεωργουλόπουλος
Γ., Μανδηλαράς, Μαχαίρας, Παπαδόπουλος,
Γεωργουλόπουλος Γ., Κοσμάς (Τσούλος, Λυμ-
πέρης) 

Ο.Λ.Μ.Ε. - Ε.Φ.Κ.Α. 2-2 
Ισάξιοι αναδείχθηκαν ΟΛΜΕ και ΕΦΚΑ , με το
μεταξύ τους ματς να τελειώνει ισόπαλο 2-2. Οι
δυο αντίπαλοι συγκρούστηκαν σε δυνατή μο-
νομαχία, με το παιχνίδι να έχει ωραίο ρυθμό,
αρκετές φάσεις, ένταση και πάθος εκατέρωθεν

και να είναι αμφίρροπο στη μεγαλύτερή του
διάρκεια. Ο ΕΦΚΑ ήταν αυτός που έπαιρνε τις
πρωτοβουλίες τις περισσότερες φορές, με την
ΟΛΜΕ ωστόσο να τον ακολουθεί κατά πόδας
και να έχει την απάντηση σε κάθε του κίνηση.
Στο 22ο λεπτό ο Τσουβαλτσίδης άνοιξε το
σκορ για τους φιλοξενούμενους, αλλά η ΟΛΜΕ
δεν πτοήθηκε και έψαξε ψύχραιμα για την ισο-
φάριση, η οποία ήρθε τελικά από τον Γερο-
γιάννη στο 40'. Στο β' μέρος οι δυο αντίπαλοι
συνέχισαν τη μάχη στήθος με στήθος, με τον
ΕΦΚΑ να είναι ξανά εκείνος που πήρε κεφάλι
στο σκορ. Ύστερα από συνδυασμό των Τσου-
βαλτσίδη και Γρίβα, η μπάλα έφτασε στον Οι-
κονόμου, ο οποίος τελείωσε σωστά τη φάση
και έκανε το 1-2 για την ομάδα του στο 58’ .
Δέκα λεπτά αργότερα όμως, στο 78', η ΟΛΜΕ
κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Λύτρα σε 2-2,
το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, καθώς μέχρι
το σφύριγμα της λήξης κανένας από τους δυο
αντιπάλους δεν κατάφερε να βρει δίχτυα ξανά.
Από μεριάς ΕΦΚΑ διακρίθηκαν για την συνο-
λική τους απόδοση οι σκόρερ Τσουβαλτσίδης
και Οικονόμου, καθώς και ο Γρίβας, ενώ από
την ΟΛΜΕ οι  Λύτρας, Γασπαρίδης, Κρασώ-
νης, Τσιγκούλης. 
Ο.Λ.Μ.Ε.: Αποστολόπουλος, Παπαιωάννου,
Γκαβογιαννάκης, Δόγιας, Ζαρνάβαλος, Κρα-
σώνης, Σπαντιδάκης, Τσιγκούλης, Γερογιάν-
νης,  Αιβαλής, Γαριπίδης, (Λυτρας, Πετώνης,
Βουτηρέας, Δρούγκας, Νικόπουλος).
Ε.Φ.Κ.Α.: Κατσάνης, Παρλιάρος, Μαρτίνης,
Φράγγος, :Ακτύπης, Σταυρακάκης, Γρίβας,
Ευθυμίου, Τσουβαλτζίδης, Οικονόμου, Σαββί-
δης, (Κατσαβός, Κελαίδίτης, Βλαχογιάννης,
Δημόπουλος, Σιούνας, Πόγκας, Λύκος).

Ο.Δ.Υ.Ε. -  Γ.Λ.Κ. 3-3 
Μονομαχία μέχρι τελικής πτώσης ανάμεσα σε
ΟΔΥΕ και ΓΛΚ, με τις δυο ομάδες να κρίνονται
ισοδύναμες και να μοιράζονται το βαθμό της
ισοπαλίας, με το σκορ να σταματάει τελικά στο
3-3. Γεμάτο δράση και ένταση ματς, με δυο
αντιπάλους παθιασμένους και αποφασισμέ-
νους για τη νίκη, αρνούμενοι να παραδώσου
τα όπλα σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέ-
τρησης. Οι δυο αντίπαλοι έριξαν το βάρος
στην επίθεση κατά κύριο λόγο, και αυτό είχε

σαν αποτέλεσμα η αναμέτρηση να έχει γρή-
γορο ρυθμό και πάρα πολλές φάσεις εκατέρω-
θεν, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η δράση
ήταν καταιγιστική. Η ΟΔΥΕ είχε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, αλλά και το ΓΛΚ ακο-
λουθούσε κατά πόδας τις κινήσεις του
αντιπάλου τους και δεν τον άφησε να ξεφύγει
σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Οι γηπεδού-
χοι άνοιξαν το σκορ στο 20' με τον Βικάτο, για
να ισοφαρίσει αστραπιαία, δυο λεπτά αργό-
τερα, ο Λογοθέτης. Η ΟΔΥΕ πήρε ξανά το
προβάδισμα με σουτ του Βιάτου στο "Γ", στο
37', ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, σαν σε
πιστή αναπαράσταση της πρώτης, ο Λογοθέ-
της ισοφάρισε εκ νέου, σε 2-2, διπλασιάζοντας
τα προσωπικά του τέρματα. Η επιθετική
δράση των δυο ομάδων συνεχίστηκε και στο
β' μέρος, με τον Δανιηλίδης να βάζει με κεφα-
λιά στο 63' ξανά μπροστά στο σκορ την ΟΔΥΕ
(3-2), για να έρθει λίγο αργότερα, στο 70', ο
Καζόλης να ισοφαρίσει σε 3-3. Το μπρα-ντε-
φερ των δυο αντιπάλων συνεχίστηκε μέχρι το
τέλος, αλλά κανένας από τους δυο δεν κατά-
φερε το τελειωτικό χτύπημα, και έτσι το 3-3
έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Από με-
ριάς ΟΔΥΕ διακρίθηκαν οι Δανιηλίδης, Παπα-
ναγιώτου και Βικάτος και από μεριάς ΓΛΚ οι
Καζόλης και Λογοθέτης. 
ΟΔΥΕ: Στόικος, Βούζας, Παπαμιχαήλ, Βέργος,
Τσιρούνης, Ασθενίδης, Δανιηλίδης, Παπανα-
γιώτου, Βικάτος, Διαμαντάκος, Πάσχος, Πα-
τσέας, Παιδούλιας 

Δεσπόζει η ισοπαλία!
Ως ηρωική μπορεί να χαρακτηριστεί η προ-
σπάθεια – συμμετοχή των ομάδων της Β’ κα-
τηγορίας στην αγωνιστική που ολοκληρώθηκε
το προηγούμενο Σάββατο.  Χωρίς αυτό να ση-
μαίνει πως δεν υπήρξαν παράπλευρες απώ-
λειες, αφού δυο αγώνες αναβλήθηκαν λόγω
μη προσέλευσης των αντιπάλων τους και είναι
οι εξής: ΟΑΕΔ – Υπ Παιδείας 3-0 (αα) και Εμ-
πορική – Επιμελητήρια 0-3 (αα). Τώρα στα
υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια που πραγματο-
ποιήθηκαν  στο ένα υπήρξε νικητής και ήταν
στον αγώνα μεταξύ των ομάδων  Ταχ Ταμ –
Εφοριακοί 3-0, ενώ τα υπόλοιπα τρια έληξαν
χωρίς νικητή!

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3-0 
Χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έφτασε σε άνετη επικράτηση με 3-0 απέναντι στους Εφορια-
κούς. Οι γηπεδούχοι ήταν καθολικά ανώτεροι σε όλες τις γραμμές και κρατούσαν τα ηνία στα χέρια τους καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης,
χωρίς να επιτρέψουν στον αντίπαλό τους να αμφισβητήσει την ανωτερότητά τους. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είχε εξαιρετική ισορροπία ανά-
μεσα σε άμυνα και επίθεση - βρήκε τους διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία και δημιούργησε πολλές φάσεις, με την μεσοεπιθετική της
γραμμή να βρίσκεται σε πολύ καλή μέρα, ενώ παράλληλα έδειξε και συμπαγής στα μετόπισθεν, κρατώντας με σχετική ευκολία το μηδέν παθη-
τικό. Ο Ιατρίδης με δυο γκολ στο 10’ και 20’ και με επίσης σκόρερ τον  Γιακαλή στο 40’ χάρισαν με τα γκολ τους τη νίκη στην ομάδα τους, ενώ οι
δυο τους  μαζί με τον Μπλάνα ήταν οι δυο παίκτες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που με την απόδοσή τους ξεχώρισαν πιο πολύ. Από τους
Εφοριακούς ξεχώρισε ο Κυριακού.
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