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Κι ενώ μέχρι το 75’ ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΟΕ/ΔΟΥ και ΟΣΥΟ ήταν ισόπαλος 2-2 και έδειχνε
πως έτσι θα έληγε, εν τούτοις όλοι λογάριασαν χωρίς τον... ξενοδόχο, που εν προκειμένω αποδείχθηκε ο Καλαλής που στο λεπτό αυτό έκανε το 3-2 δίνοντας το 3ποντο στην ΟΣΥΟ

Μια ήττα που σχολιάστηκε απο
όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα
της ΑΔΕΔΥ, υπέστη ο ΟΑΕΔ απο
τους Τελωνειακούς 3-1, που στον
αγώνα αυτό έδειξαν πως αδικούν
τους εαυτούς τους στη θέση που
βρίσκονται σήμερα
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Ο Θανάσης Νικόπουλος με τον
Άγγελο Πουρνάρα, δημιούργησαν την ΟΛΜΕ το 1996 και
μέχρι σήμερα συμμετέχει στο
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΠΟΕ/Δ0Υ – ΟΣΥΟ 2-3
Έστω και με μια δόση άγχους, η ΟΣΥΟ υπερπήδησε το εμπόδιο της μαχητικής ΠΟΕ/ΔΟΥ
και πήρε τη νίκη με 2-3. Η ΟΣΥΟ ήταν ένα επίπεδο πάνω από τον αντίπαλό της, είχε την
πρωτοβουλία των κινήσεων και ήταν αυτή που
κατά κύριο λόγο επέβαλε το ρυθμό στην αναμέτρηση, αλλά απέναντί της είχε μια
ΠΟΕ/ΔΟΥ άκρως ανταγωνιστική αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για ότι καλύτερο
μπορούσε. Η ΠΟΕ/ΔΟΥ προσπάθησε αν ακολουθήσει κατά πόδας τις κινήσεις του αντιπάλους της, και το κατάφερε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Το σκορ άνοιξε αρχικά η ΟΣΥΟ
με τον Χελιώτη στο 25' και χρειάστηκε να φτάσουμε στο β' μέρος για να καταφέρει αν ισοφαρίσει η ΠΟΕ/ΔΟΥ. Ο Κρητικός στο 50' έφερε
το ματς στα ίσια, και από κει και πέρα, η δράση αυξήθηκε κατακόρυφα. Ο Δήμος στο 58'
έβαλε ξανά τους φιλοξενούμενους μπροστά
στο σκορ (1-2), αλλά λίγο αργότερα, στο 65', ο
Γκόγκας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε εκ νέου για τους γηπεδούχους, σε 2-2. Η
ΠΟΕ/ΔΟΥ διατηρούσε πολύ αξιόλογη παρουσία, αλλά η ΟΣΥΟ σε κάθε περίπτωση ήταν
ανώτερη, και εκμεταλλεύτηκε την ανωτερότητά
της αυτή, μετουσιώνοντάς τη σε γκολ. Στο 75'
ο Καλαλής σκόραρε για το 2-3, το οποίο ήταν
και το τελικό σκορ, με την ΟΣΥΟ να παίρνει
έτσι τη νίκη απέναντι σε έναν σκληροτράχηλο
αντίπαλο. Διακρίθηκαν από μεριάς νικητών οι
Καλαλής, Χελιώτης και Καπερώνης, ενώ από
τη ΠΟΕ/ΔΟΥ ξεχώρισαν οι σκόρερ Κρητικός
και Γκόγκας.
ΠΟΕ/Δ0Υ : Κατσιπάνος, Χρήστου, Κοκορόσκος, Καμίδης, Γκόγκας, Καρδούλας, Μηλαδόπουλος, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Ζαρωτιάδης, (Φτούλης, Ξυπολιάς).
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καρίτζης, Τσακνάκης, Λυμπέρης, Ροδίτης, Χελιώτης, Παπαχριστόπουλος, Καπερώνης, Σακκάς, Καλαλής, Καιδατζής, (Δήμος, Στράτης, Πιάς).

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΔΟΕ 4-1

Ουσία και όμορφο ποδόσφαιρο συνδύασε ο
Δήμος Αθηναίων απέναντι στη ΔΟΕ, με αποτέλεσμα να φτάσει στη νίκη με 4-1. Οι γηπεδούχοι υπερτέρησαν των αντιπάλων τους σε
όλους τους τομείς, έλεγχαν πλήρως τη εξέλιξη
της αναμέτρησης καθ' όλη τη διάρκειά της και
δεν επέτρεψαν σε κανένα χρονικό σημείο να
απειληθεί η διαφαινόμενη νίκη τους. Ο Δήμος
Αθηναίων ήταν εξίσου αποδοτικός σε άμυνα
και επίθεση, και αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο
ρόλο στο να φτάσει στη νίκη, καθώς αυτή η
ισορροπία που επέδειξε δυσχέρανε κατά πολύ
το έργο του αντιπάλου του. Δημιούργησε διαδρόμους στην άμυνα της ΔΟΕ, και από εκεί
και πέρα έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ενώ παράλληλα έδειξε σταθερότητα και στην άμυνα,
δεχόμενος δύσκολα φάσεις. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν ο Τσαγκαράκης, ο Μαχαίρας με

εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο οποίο υπέπεσε
το Χαϊδεμένος, ο Παπαμιχαλόπουλος και τέλος ο Ροντρίγκεζ με ένα πανέμορφο ψαλιδάκι.
Για λογαριασμό της ΔΟΕ σκόραρε ο Χριστοδουλόπουλος από ασιστ του Τσιτλακίδη. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Τσαγκαράκης,
Μαχαίρας και από τη ΔΟΕ οι Λάζος, Τσιτλακίδης.

ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΒΟΥΛΗ 3-1

To παιχνίδι ήταν αμφίρροπο με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να πάρουν από τη μεριά
τους, τη ηνία του αγώνα, ώστε η λήξη να τους
βρει αντίστοιχα νικητές. Η Βουλή ήταν αυτή
που είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αφού
στο 15’ ο Παγκράτης ανέτρεψε τον Αρβανίτης,
το πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο Ξαφάκης,
όμως ο Γιάννης Μίχας απόκρουσε, διατηρώντας το 0-0. Αυτό στάθηκε αιτία να ανεβάσει
στροφές και με κύριους άξονες τους Μαυρέλη, Μακρίδη , Μπουζινέκη και με εκτελεστή
τον Πλατή. Το σκορ άνοιξε στο 25’ όταν ο
Μαυρέλης με ωραία σέντρα έβγαλε μόνο του
τον Πλατή και ο τελευταίος με πλασέ έκανε το
1-0. Το Υπουργείο συνέχισε να πιέζει με συνέπειαν ο Μαυρέλης να κάνει με σουτ έξω από
την περιοχή το 2-0. Σην επανάληψη όπως
ήταν επόμενο η Βουλή πίεσε για να μειώσει το
σκορ και τα κατάφερε να μειώσει το σκορ
ύστερα από ωραία ατομική ενέργεια του Αρβανίτη και με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-1, στέλνοντας την μπάλα στο
«Γ». Ενώ στο 70’ ωραίο μπάσιμο του Μακρίδη από αριστερά και γύρισμα ο Μπάρτζος με
πλασέ εκανε το 3-1 που ήταν και το τελικό.
Πάντως η Βουλή παρότι αγωνίστηκε με δέκα
παίκτες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, εν τούτοις δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες με τους
Ζουγκα (τις περισσότερες) και τον Ξαφάκη,
που όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μίχας Ι., Δημητρόπουλος,
Νακόπουλος, Βαρυθυμιάδης, Παγκράτης,
Μακρίδης, Μπουζινέκης, Μαυρέλης, Κορμέτζας, Μπάρτζος, Πλατής.
Βουλή: Καρακώστας Κουρουτης Γροντης
Τσουμας Τσαμαδης Ματσούκας Κούτρας Αρβανίτης Ζουγκας Ξαφακης

ΟΣΥΠΑ – ΠΟΕΔΗΝ 1-3

Ο «νόμος του ποδοσφαίρου» τιμώρησε για
άλλη μια φορά την ΟΣΥΠΑ. Σ΄ ένα παιχνίδι
όπου έπρεπε να έχει προηγηθεί στο Α΄ ημίχρονο με τουλάχιστον 2-3 γκολ κατάφερε τελικά να το χάσει. Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά και στα πρώτα
15΄είχαν χάσει ήδη 2 εκπληκτικές ευκαιρίες.
Ενώ η ΟΣΥΠΑ με τους Καλλώνης (7’, 14’, 30’
), Το Β΄ ημίχρονο ξεκίνησε πάλι με την ΟΣΥΠΑ να έχει την πρωτοβουλία αλλά και η ΠΟΕΔΗΝ έβρισκε χώρους και έγινε πιο επικίνδυνη.
Έτσι αφού στο 54΄ο Γκάτσης από καλή θέση
πλασάρει άουτ η ΠΟΕΔΗΝ ανταπέδωσε στο

60΄όταν ύστερα από εκτέλεση φάουλ ο Αγγελάκος με δυσκολία απέκρουσε σε κόρνερ. Στο
65΄ο Καλλώνης σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα και φτάνουμε στο 76΄όπου ο Γκάτσης
με ωραία ατομική ενέργεια άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0. Εκεί που όλα έδειχναν ότι εύκολα ή δύσκολα η ΟΣΥΠΑ θα κρατούσε το αποτέλεσμα, παρά την πίεση που προσπάθησε
να ασκήσει η ΠΟΕΔΗΝ. Παρ’ όλα αυτά στο 82’
η τελευταία κέρδισε πέναλτι και ο Μπίτζιος
έκανε το 1-1 και οχι μόνον, αλλά στο 87’ έγινε
το 1-2 με τον Χατζή και την ΟΣΥΠΑ να διαμαρτύρεται για οφσάιντ. Και το κερασάκι στην
τούρτα έβαλε ο ίδιος προς τη λήξη του αγώνα
κάνοντας το τελικό 1-3. Στο 75’ αποβλήθηκε ο
Κυριακόπουλος. Από την ΟΣΥΠΑ που «αυτοκτόνησε» σε ένα τόσο σημαντικό από βαθμολογικής πλευράς παιχνίδι προσπάθησαν περισσότερο οι Κοτσοβος-Πανοπουλος και Γκατσης.
ΟΣΥΠΑ: Αγγελακος- Κουτρουμπης- Κοντογεωργης- Κυριακοπουλος- Πανοπουλος- Αμουτζιας (Λουβερδης)- Κοτσοβος- Μαγκατος (Κανελλης)- Μαγειρικας- Γκατσης- Καλλωνης.
Σε ματς για γερά νεύρα και δυνατούς λύτες
στην σκακιέρα της τακτικής η ομάδα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γύρισε το ματς
σε ότι αφορά το εις βάρος της σκορ και πήρε
τη νίκη με αντίπαλο την πολύ ανταγωνιστική
Πυροσβεστική, με σκορ 1-2. Λυτρωτής για την
ομάδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η
οποία έκανε ένα ακόμη βήμα για τον τίτλο, ο
αρχηγός της Παρούσης ο οποίος πέτυχε και
το νικητήριο γκολ με τους παίκτες του Βασίλη
Τρίχου να γίνονται ένα κουβάρι από τους πανηγυρισμούς. Στο σκορ προηγήθηκε η γηπεδούχος ομάδα της Πυροσβεστικής στο 9' με
φοβερό σε εκτέλεση σουτ του Κανέλλου. Στο
36' σε δυνατό σουτ του κορυφαίου παίκτη του
αγώνα Καραβασιλειάδη η μπάλα έφυγε από
τα χέρια του γκολκίπερ Αγόρου και αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 49' ο Χαρακάκος με συρτό μακρινό σουτ και αφού η
μπάλα βρήκε και σε πόδι έφερε το ματς στα
ίσια σε 1-1 για την ομάδα του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας που στο πρώτο ημίχρονο είχε
τουλάχιστον τρεις κλασσικές ευκαιρίες για να
ισοφαρίσει. Στο 76' από κόρνερ του Καραβασιλειάδη, ο Παρούσης με κοντινή κεφαλιά
έγραψε το τελικό 1-2 για την ομάδα του. Ουδείς υστέρησε για τους φιλοξενούμενους, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Καραβασιλειάδης, Παρούσης! Γιαννακάκης, Χαρακάκος.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Βάγιας, Γιαννακάκης,
Καστανιώτης, Σακκάς, Παρούσης, Μουζής,
Καραβασιλειάδης, Μυκωνιάτης (67' Αγγελίδης), Κουκόπουλος, Σαχινίδης (46' Χαρακάκος).

ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΠΟΕ/ΥΠΠΟ 1-6

Σε γενικές γραμμές έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ των δυο μονομάχων, που από το πρώτο λεπτό εκείνο που προσπάθησαν να κάνουν είναι να βρουν διαδρόμους προς τα αντίπαλα καρέ. Κι αυτό πρώτοι το βρήκαν οι φιλοξενούμενοι που στο 18’ με τον Κατσαβριά να ανοίγει το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή, κάνοντας το 0-1. Μετά από τέσσερα λεπτά ο Καραμανίδης με σουτ από το ύψος της περιοχής
ζευγάρωσε τα τέρματα κάνοντας το 0-2. Το Υπουργείο παρ’ όλα αυτά δεν πτοήθηκε και κατάφερε να μειώσει σε 1-2 με τον Γούναρη στο
28’με πλασέ. Όμως το ΥΠΠΟ που έδειχνε να πατά καλά στα πόδια του, πίεσε και κατάφερα να ανεβάζει το δείκτη του σκορ στο 1-3 με τον
Καραμανίδη και να κλείσει τις υποχρεώσεις του στο 33’ ο Γκαβέρας κάνοντας το 1-4, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ο ρυθμός έπεσε και από τις δυο μεριές, όμως το ΥΠΠΟ, εξακολουθούσε να πιέζει κι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σημειωθούν άλλα δυο γκολ. Με
απ’ ευθείας φάουλ του Καλογερόπουλου στο 66’, και λίγο αργότερα στο 79΄ με τον Καραμανίδη να ορίζει το τελικό 1-6.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης, Μπούρας ( 70’ Σουβλερός), Σαλτερής ( 45’ Τασούλης), Φλέρης, Μπαρμπαγιάννης, Μπάμης ( 55’ Παπαβασιλείου), Γάγγος, Κολυμπίρης ( 45’ Δρακόπουλος), Φρουζάκης, Γούναρης ( 75’ Χατζηδιαμαντής)
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Ζυγούρης, Φωτάκης, Μαντάς,Χιτζιος, Κουτσογιαννης, Στοικος, Καλογερόπουλος, καραμανιδης, Κατσαβριάς, Γκαβερας, Μπαντουδακης, Οικονόμου,Νιξης,
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Από τα πρόσωπα που στήριξαν
όλα αυτά τα χρόνια, την παρουσία της αντιπροσωπευτικής ομάδος της ΟΛΜΕ στο πρωτάθλημα
της ΑΔΕΔΥ είναι και ο Θανάσης
Νικόπουλος. Μια ήρεμη δύναμη
που όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε προς όφελος του συνόλου
και της διατήρησης των κεκτημένων, που περισσότερο εστιάστηκε στο να μη διαλυθεί αυτή η
καλή παρέα που δεν ήταν εύκολο
να δημιουργηθεί, αλλά από τη
στιγμή που όλοι στρατεύθηκαν
προς αυτή την επιλογή, τότε θα
ήταν άκαιρο να διαλυθεί, λόγω
αδιαφορίας. Κι αυτό που σήμερα
όλοι αναγνωρίζουν στον Νικόπουλο, είναι ακριβώς πως ο ίδιος
στάθηκε όσο κανείς, κοντά στο
δημιούργημα αυτό και το στήριξε
με κάθε τρόπο. Ένα δημιούργημα
για το οποίο την ευθύνη την μοιράζεται μαζί με τον Άγγελο Πουρνάρα που σήμερα δεν αγωνίζονται πλέον, αλλά δεν παύει να
αποτελεί έναν εκ των δημιουργών. Όμως ακόμη και στα δύσκολα ο προαναφερόμενος δεν πτοήθηκε ούτε γύρισε την πλάτη του,
αλλά συνέχισε να υποστηρίζει –
στηρίζει το οικοδόμημα αυτό, που
σήμερα όλοι πλέον χαίρονται και
το απολαμβάνουν. Ακόμη και η
ίδια η ΟΛΜΕ θέλοντας πράγματι
να στηρίξει την άθληση των εργαζομένων της, συνεισφέρει οικονομικά, απολαμβάνοντας τα κολακευτικά σχόλια όλων όσοι σήμερα επιλέγουν να αθληθούν παίζοντας ποδόσφαιρο στις ελεύθερες ώρες τους.
-Πόσο χαρούμενοι αισθάνεστε
που η ίδια η Ομοσπονδία είναι
αρωγός στην προσπάθειά σας
να παίξετε μπάλα;
- Αναμφίβολα πάντα και σε όλες
μας τις συζητήσεις οι αναφορές
μας είναι μόνον κολακευτικές. Η
διοίκηση στηρίζει τα τελευταία 15
χρόνια την προσπάθειά μας να
αθληθούμε και αν θέλετε να διατηρήσουμε μέσα από αυτή την
κατάσταση, τις διαπροσωπικές
μας σχέσεις. Διότι είναι αλήθεια
πως το ποδόσφαιρο είναι ένα
αγώνισμα όπου πράγματι μπορεί
κανείς να δυναμώσει τις σχέσεις
του, αφού ως ομαδικό άθλημα
όλοι παίζουν για το σύνολο.
-Η ΟΛΜΕ είναι όντως μια ήρεμη
δύναμη στο ποδόσφαιρο της
ΑΔΕΔΥ;
-Θα έλεγα ναι. Παρότι αν κάποιος ρίξει μια ματιά στο ρόστερ, θα
διαπιστώσει πως κατά καιρούς
έχουν φορέσει τη φανέλα της
ομάδος πολλά επίλεκτα στελέχη

Ο Θανάσης Νικόπουλος
του ελληνικού ποδοσφαίρου,
όπως ο Καραγκιοζόπουλος,
Κουρκούνας, Κρασώνης, Περσίας, Πέτρος και Βασίλης Τσιγκούλης αλλά και άλλα ονόματα,
που πράγματι θα μπορούσαν να
συνθέσουν μια αχτύπητη ομάδα,
όπου δεν θα είχαμε αντίπαλο.
Όμως αυτός δεν ήταν ο στόχος
μας. Εμείς εκείνο που θέλαμε και
πετύχαμε ήταν το αντίθετο. Να
κολλήσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι μαζί τους και όλοι να παίζουμε ποδόσφαιρο κάθε Σάββατο.
Άλλωστε αυτοί λόγω των υποχρεώσεών του, δεν μπορούσαν να
είναι συνεπείς.
- Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν
προς το χειρότερο όμως.
- Ναι είναι αλήθεια αυτό. Η μη
πρόσληψη από τη μια και η αποστροφή πολλών συναδέλφων,
που δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο, μας οδηγεί σήμερα σε έναν
μαρασμό, όπου πλέον τα αποτελέσματα είναι ορατά. Παρ’ όλα
αυτά εκείνο που με χαροποιεί είναι πως όσοι έχουμε απομείνει
προσπαθούμε με κάθε τρόπο να
κρατήσουμε με νύχια και με δόντια την ομάδα.
- Άρα ο στόχος είναι μόνον η
άθληση ή και ο πρωταθλητισμός;
- Βασικά θέλουμε να παίξουμε
ποδόσφαιρο, αφού είναι η μεγάλη
μας αγάπη. Από την άλλη όμως
δεν θα πούμε όχι σε μια πορεία
με στόχο όταν κι εφόσον αυτό
προκύψει. Κάθε χρόνο, αυτό
ισχύει και φέτος, δίνουμε πολύ
μεγάλη έμφαση στο κύπελλο. Θέλουμε να το διεκδικήσουμε μέχρι
εκεί που μπορούμε. Το έχουμε
κατακτήσει μια φορά και θέλουμε
άλλη μια δεύτερη

Το τελευταίο διάστημα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, διαπιστώνουν πως κάποιες ομάδες τόσοτης Α’ αλλά κυρίως της Β’ κατηγορίας,
δεν πειθαρχούν με όσα υποδεικνύουν οι νόμοι του ποδοσφαίρου και
κυρίως αντιτίθενται στην προκήρυξη του πρωταθλήματος όσον
αφορά την χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών! Καλό είναι έστω και
αργά να αναθεωρήσουν τις όποιες θέσεις και απόψεις έχουν περί
αυτού. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει εμπιστοσύνη στα μέλη – εκπροσώπους των ομάδων, πως για μια φορά ακόμη θα σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων αλλα και θα εφαρμόσουν τους νόμους, όπως είναι
αναγκαίο.

Πρόγραμμα αγώνων κυπέλλου
Οι αγώνες κυπέλλου που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο είναι οι
εξής: Α’ Κατηγορία: ΔΟΕ - ΠΟΕΔΗΝ και ΥΠΠΟ - Υπ Εσωτερικών,
bay: ΠΟΕ/ΥΕΘΑ και ΠΟΕ/ΔΟΥ. Β’ Κατηγορία: Τελωνειακοί - Επιμελητήρια και ΟΑΕΔ - ΕΝΑΣ, ενω bay: ΟΛΜΕ και Δήμος Γαλατσίου
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ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ – ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3-5
Σε ένα φανταστικό παιχνίδι, με αστείρευτη
δράση και φοβερές ανατροπές, ο Δήμος Γαλατσίου πήρε επεισοδιακή νίκη με 3-5 απέναντι
στους Εφοριακούς. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ο Αϊδίνης άνοιξε το σκορ
μόλις στο 10' για τους γηπεδούχους με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, με τον Παπαδόπουλο
να ισοφαρίζει σε 1-1 πέντε λεπτά αργότερα.
Όμως οι Εφοριακοί, που πατούσαν καλύτερα
στο γήπεδο, μετουσίωσαν την ανωτερότητά
τους σε γκολ, παίρνοντας προβάδισμα δυο
τερμάτων χάρη στα γκολ των Κυριακού στο
30' (2-1) και Φίλου στο 40' (3-1). Και παρότι
πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο όλα έδειχναν να είναι με το μέρος των Εφοριακών, ο
Παπαδόπουλος είχε διαφορετική γνώμη και …
ανέλαβε δράση. Αρχικά μείωσε σε 3-2 στο 55'
από την άσπρη βούλα, και στη συνέχεια στο
65' έφερε το ματς στα ίσια για το 3-3, όμως
δεν σταμάτησε εκεί. Όσο πέρναγε η ώρα ανέβαζε την απόδοσή του, έμοιαζε πραγματικά
ασταμάτητος και στο 80ο λεπτό έβαλε την
ομάδα του μπροστά με 3-4 για πρώτη φορά
στο παιχνίδι, και στο 85' διαμόρφωσε το τελικό
3-5, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή! Οι
Εφοριακοί είχαν μεν δυο δοκάρια στο παιχνίδι,
τα οποία αν έμπαιναν η κατάληξη ίσως ήταν
διαφορετική, αλλά με τον Παπαδόπουλο σε τέτοια δαιμονιώδη μέρα ο Δήμος Γαλατσίου είχε
έτσι κι αλλιώς έναν φοβερό άσσο κρυμμένο
στο μανίκι του. Φυσικά δεν χρειάζεται ερώτημα για το ποιος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα - ο σκόρερ και των πέντε
τερμάτων της ομάδας του, Παπαδόπουλος,
παίρνει αυτό τον τίτλο σβηστά, ενώ μαζί του
διακρίθηκαν από τον Δήμο Γαλατσίου οι Χρήστος Μπαντης και Θανάσης Γεωργόπουλος.
Από τους Εφοριακούς ξεχώρισαν οι Φίλος και
Αϊδινης.
Δήμος Γαλατσίου: Μπαντης Π., Μπαντης Χ.,
Κοσμάς, Στέλιος, Τζάνης, Σιώτας, Γεωργουλόπουλος Θ., Μανδηλαράς, Σκαβαρας, Μαχαίρας, Τσουλος, Παπαδόπουλος
(Γεωργόπουλος Γ.)

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ – ΟΕΑΔ 3-1

Παρότι και οι δυο μονομάχοι παρατάχθηκαν
με πολλές ελλείψεις εν τούτοις έγινε ένα
ωραίο παιχνίδι, με αρκετές φάσεις. Οι Τελωνειακοί ξεκίνησαν καλά στον αγώνα όταν στο 20’
με τον Σφύρη άνοιξαν το σκορ, αλλά δεν το
χάρηκαν και πολύ γιατί ο ΟΑΕΔ μετά από δυο
λεπτά και με τον Βασιλείου έκαναν το 1-1.
Στην επανάληψη ο Καπραντζάς αναγκάστηκε
να αγωνιστεί κάτω από τα δοκάρια, αφού ο
Παπαδόπουλος αποχώρησε για επαγγελματικούς λόγους. Παρ’ όλα αυτά στο 60’ μετά
από εκτέλεση φάουλ του Κοκκωνη έξω από
την μεγάλη περιοχή και πλάγια αριστερά η
μπάλα τρανταξε την οριζόντια δοκό. Όμως δεν
συνέβη το ίδιο λίγο αργότερα με τον ίδιο παίκτη που ύστερα από ασίστ του Σφύρη έκανε
το 2-1. Μετά από ελεύθερο του Μαντά η

μπάλα έφτασε στον Σφυρη και με δυνατό σουτ
η μπάλα στη ρίζα του δοκαριού. Ο ΟΑΕΔ κέρδισε δύο φάουλ έξω από την περιοχή. το
πρώτο ελάχιστα άουτ και το δεύτερο το απέκρουσε ο Καπραντζάς με τα δάχτυλά στο οριζόντιο δοκάρι και έξω. Το 3-1 ήρθε πάλι μετά
από ελεύθερο του Μαντά κοντρόλ του Κοκκωνη απέφυγε το αντίπαλο και με δυνατό
σουτ σκόραρε, που ήταν και το τελικό.

ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΟΛΜΕ 2-1

Σκληρή μονομαχία ανάμεσα στις δυο ομάδες,
με το Υπουργείο Παιδείας να παίρνει τελικά
δύσκολη νίκη με 2-1 απέναντι στην ΟΛΜΕ. Το
Υπουργείο Παιδείας είχε μεν την πρωτοβουλία
των κινήσεων, καθώς και άνεση και ανωτερότητα σε αυτές, αλλά απέναντί του βρήκε μια
μαχητική ΟΛΜΕ η οποία ήταν ανταγωνιστική
σε πολύ μεγάλο βαθμό, διεκδίκησε όσο μπορούσε το παιχνίδι και δεν σταμάτησε να παλεύει ακόμα κι όταν αυτό δεν εξελισσόταν
καλά γι' αυτή. Σημαντικό ρόλο στη νίκη αυτή
του Υπουργείο Παιδείας έπαιξε το γεγονός ότι
ήταν κυνικό στην τελική προσπάθεια, καθώς
και οι επιτυχημένες επιλογές που έκανε όταν
είχε τη μπάλα στην κατοχή του. Μετά από
προσπάθειες οι γηπεδούχοι κατάφεραν να
ανοίξουν το σκορ στο 30' με τον Πουρνάρα,
κάτι που ανάγκασε τους αντιπάλους τους να
κυνηγάνε το σκορ. Το Υπουργείο Παιδείας
αμύνθηκε αποτελεσματικά και τελικά όχι μόνο
κράτησε το υπέρ της 1-0, αλλά διπλασίασε και
τα τέρματά της στο 60' με τον Καραγιάννη Κ.
Παρά το γεγονός ότι η ΟΛΜΕ πίσω με δυο
γκολ, δεν παράτησε το ματς ούτε στιγμή, δείχνοντας πίστη στις δυνάμεις της και κυνηγώντας τουλάχιστον την ισοφάριση. Στο 70ο λεπτό
ο Αποστολόπουλος με κεφαλιά μείωσε σε 2-1
και έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι
ενώ δέκα λεπτά αργότερα, στο 80', υπήρξε
διαμαρτυρία από μεριάς ΟΛΜΕ για κανονικό
γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, που κατά
την εκτίμησή της ακυρώθηκε λανθασμένα.
Κατά τ' άλλα και το Υπουργείο Παιδείας έχασε
καλές ευκαιρίες για γκολ, δυο με τον Πουρνάρα και άλλες δυο με τους Ιορδανόπουλο και
Καραγιάννη Κ., αλλά από τη στιγμή που ούτε
οι γηπεδούχοι ούτε οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν
άλλα τέρματα, το 2-1 έμεινε μέχρι τέλους, με
το Υπουργείο Παιδείας να πανηγυρίζει τη νίκη.
Από μεριάς νικητών διακρίθηκαν οι Πατηλας,
Πουρνάρας, Χαλίλης και Ιορδανόπουλος, ενώ
από την ΟΛΜΕ ξεχώρισαν οι Δρακονταειδής,
Δόγιας και Σπαντιδάκης.
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μουράτογλου, Πατήλας, Καραγιάννης Β., Χαλίλης, Μπουρτζινός, Πιπιλίκας, Καραγιάννης Κ., Ηλιάκης,
Ιορδανόπουλος, πουρνάρας, Γυπαράκης,
(Τσότρας, Φωτόπουλος, Κουβέλης, Κουσουλας, Γεωργίου, Μυταλούλης.
ΟΛΜΕ: Δραακονταειδής, Πετώνης, Γκαβογιαννάκης, Αποσστολόπουλος, Σπαντιδάκης, Γαρυπίδης, Βουτυρέας, Δόγιας, Γερογιάννης,
Λυτρας, Ζαρνάβαλος, Τσιγκούλης Β., Νικό-

πουλος.

ΕΦΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1-1

Ισάξιοι αναδείχθηκαν ΕΦΚΑ και Εμπορική και
μοιράστηκαν το βαθμό της ισοπαλίας μετά το
μεταξύ τους 1-1. Κλειστό ματς από τις δυο
ομάδες, που έπαιξαν κάπως πιο συντηρητικά,
έχοντας πρώτο μέλημα τις άμυνες προκειμένου να μη δώσουν πάτημα ο ένας στον άλλο
να γίνει απειλητικός. Η εικόνα που παρουσίασαν στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της
αναμέτρησης ήταν παρόμοια, και παρότι το
ματς ήταν κλειστό, εντούτοις υπήρξαν κλασσικές ευκαιρίες για γκολ και για τις δυο πλευρές,
κυρίως στο β' μέρος όπου το παιχνίδι άνοιξε
κάπως. Η Εμπορική άνοιξε το σκορ στο 60ο
λεπτό ενώ ο Οικονόμου ισοφάρισε σε 1-1 για
τον ΕΦΚΑ δέκα λεπτά αργότερα με σουτ μέσα
από την περιοχή. Το 1-1 ήταν και το τελικό
σκορ, καθώς στη συνέχεια οι δυο ομάδες κοίταξαν περισσότερο να διαφυλάξουν το υπάρχον σκορ παρά να ανεβάσουν κι άλλο το
δείκτη. Διακρίθηκαν από μεριάς ΕΦΚΑ οι Οικονόμου, Φράγκος και Μπούζης.

ΓΛΚ – Ταχ Ταμ 1-3

Κατά μέτωπο σύγκρουση για τις δυο ομάδες,
με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να παίρνει τη
νίκη από το ΓΛΚ πιο δύσκολα απ' ότι μαρτυρά
το τελικό 1-3. Σε γενικές γραμμές, οι δυο ομάδες είχαν έδειξαν παρόμοια εικόνα μέσα στον
αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, και αμφότερες είχαν κλασσικές ευκαιρίες για γκολ. Η διαφορά έγκειται στο ότι το
ΓΛΚ δεν είχε τα τελειώματα που έπρεπε, ενώ
αντιθέτως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ήταν
κυνικό στην τελική προσπάθεια, και συν τοις
άλλοις είχε σε τρομερή μέρα τον Ν. Ιατρίδη, ο
οποίος αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για
την ομάδα του και πέτυχε και τα τρία γκολ της.
Το ΓΛΚ ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ με
τον Καζόλη, αλλά στη συνέχεια δεν αξιοποίησε
όπως έπρεπε το υπέρ του 1-0. Ο Ν. Ιατρίδης
ισοφάρισε αρχικά σε 1-1 έπειτα από ασίστ του
Η. Ιατρίδη, και στη συνέχεια ύστερα από πάσα
του Συνοδινού έκανε το 1-2 βάζοντας μπροστά
στο σκορ το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι
προσπάθειες του ΓΛΚ να πετύχει ένα γκολ
έπεφταν στο κενό και, κατά τον άγραφο νόμο
του ποδοσφαίρου, επήλθε η τιμωρία, καθώς ο
Ν. Ιατρίδης, ύστερα από ασίστ του Κανέρη,
διαμόρφωσε το τελικό 1-3 και ολοκλήρωσε το
προσωπικό του χατ τρικ. Ασφαλώς ο τίτλος
του MVP πηγαίνει στον Ν. Ιατρίδη, ο οποίος
έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του κάτω
από τη νίκη αυτή της ομάδας του, ενώ από το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ξεχώρισαν και οι Συνοδινός και Κιορκτσης. Από μεριάς ΓΛΚ διακρίθηκαν οι Φουντουλάκης, Τζώρτζης,
Μελτινος, Αναγνώστου και Καζολης.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: Μαρσώνης,
Μπλάνας, Παπαιωάννου, Κιορκτσής, Συνοδινός, Κανέρης, Ιατρίδης Ν., Ιατρίδης Η., Παπαδόπουλος, Νικολόπουλος, Συριανός

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΟΔΥΕ 3-1

Ως μεγάλη νίκη μπορεί να χαρακτηριστεί η τελευταία με αντίπαλο την ΟΔΥΕ. Πρωτίστως διότι ήρθε ύστερα από ολική ανατροπή, αφού οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί 1-0, και κατά δεύτερο λόγο , που ήταν και ο πιο βασικός, είναι πως ύστερα και από την ήττα του ΟΑΕΔ από τους
Τελωνειακούς, ο τίτλος πλέον είναι πιο κοντά στην ομάδα των Επιμελητηρίων, όσο ποτέ άλλοτε! Σε γενικές γραμμές το παιχνίδι ήταν μέτριο,
όμως εκείνο που ήθελαν οι πρωτοπόροι και ήταν η νίκη το κατάφεραν. Το σκορ άνοιξε στο `10’ ο Παγίδας με πλασέ κάνοντας το 0-1. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν με… αυτογκολ των αντιπάλων του, που έγινε το 1-1 στο 20’. Τα Επιμελητήρια που πίεσαν και μετά το γκολ αυτό
είναι γεγονός πως κυριάρχησαν σε όλο το γήπεδο, σημείωσαν άλλα δυο τέρματα. Στο 37’ ο Θ Νίνος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι που υπέπεσε
ο Βέργος, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα, ενώ στο 43’ ο Παπαιωάννου, διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Διακρίθηκαν απο την ΟΔΥΕ οι Βούζας,
Δανιηλίδης, Πάσχος.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Χριστόπουλος, Ντεγιαννάκης, Καπράλος, Χάλιακας, Μπαλαδήμας, Μαυρεδάκης, Θ.Νίνος, Ζιάκας,
Στ.Νίνος, Παπαϊωάννου. Αλλαγές:(Ματσούκας, Δήμος, Πιζάνιας, Γεροκωσταντής, Κοτσάνης.)
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμιχαήλ, Βούζας, Βέργος, Παιδούλιας, Στόικος, Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου, Παγίδας, Διαμαντάκος, Πάσχος, Κουζέλης
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