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Όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα χάσει το τρένο της ανόδου η ομάδα των Επιμελητηρίων που μπορεί
να έχασε απο τον ΕΦΚΑ με σκορ 4-2(!), όμως εξακολουθεί και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της Β’ κατηγορίας και τη διαφορά απο το Ταχ Ταμ να είναι στο +4

Στην κυριολεξία μια ανάσα είναι
η απόσταση που χωρίζει την
πρωτοπόρο ΠΟΕ/ΥΕΘΑ και το
Δήμο Αθηναίων που βρίσκεται
στη 2η θέση και περιμένει κάποιο στραβοπάτημα των
πρωτοπόρων
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Μια πολύ σωστή τοποθέτηση
του Κυριάκου Κοντούδη, που
κάνει έκκληση σε όλους, να βάλουν πλάτη ώστε το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ να παραμείνει

2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1-2
Μάχη στήθος με στήθος έδωσαν οι δυο ομάδες, με την Πυροσβεστική τελικά να αναδεικνύεται νικήτρια με 1-2 απέναντι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Οι δυο αντίπαλοι δεν είχαν
πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους ως προς
την εικόνα που παρουσίασαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με την Πυροσβεστική ωστόσο
να είναι περισσότερο συγκεντρωμένη και να
εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ανωτερότητα
που επέδειξε στα σημεία. Στο πρώτο ημίχρονο
το ΥΠΠΟ πατούσε καλύτερα στα πόδια του,
ήταν πιο απειλητικό και ήταν η ομάδα που
έχασε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να ανοίξει
το σκορ. Οι Καραμανίδης και Γκαβέρας έχασαν τετ α τετ στο 28' και στο 35' αντίστοιχα,
ενώ στο 41' ήταν ο Καραμανίδης ήταν πάλι
πρωταγωνιστής σε μια χαμένη ευκαιρία για
την ομάδα του, αστοχώντας από ευνοϊκή
θέση. Στο β μέρος οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν αποσυντονισμένοι και υπέπεσαν σε αρκετά αμυντικά λάθη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία
στην Πυροσβεστική να γίνει πιο απειλητική με
καλύτερες προδιαγραφές. Οι φιλοξενούμενοι
δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη και
πέτυχαν δυο γκολ με τον Καραμάνο στο 60'
και στο 75', ενώ μάλιστα έχασαν ακόμα δυο
κλασσικές ευκαιρίες ώστε να ανεβάσουν κι
άλλο το δείκτη του σκορ. Το ΥΠΠΟ κατάφερε
μεν να μειώσει σε 2-1 με πολύ ωραία Κατσαβριά στο 85', αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε
να πετύχει κι άλλο γκολ και να σώσει το παιχνίδι.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Παρλαμέντης,
Φωτάκης, Μαντάς, Μπαντουδάκης, Στοικος,
Καλογερόπουλος, Γκαβερας, Κατσαβριάς,
Γκαβερας, Καραμανίδης,Καραμαλικης, Ζερίνος

Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 2-6

Με νίκη 6-2 επί της ΟΣΥΟ, συνέχισε την πορεία προς τον τίτλο η ομάδα του ΥΕΘΑ. Το
συγκρότημα του Βασίλη Τρίχου παραμένει
στην κορυφή της βαθμολογίας με έναν βαθμό
διαφορά από τον Δήμο Αθηναίων. Το σκορ
άνοιξε στο 8' ο Κουκόπουλος με πλασέ αφού
πήρε το ριμπάουντ μετά το σουτ του Χαρακάκου και την απόκρουση της μπάλας από τον
γκολκίπερ Ζαμπάρα. Στο 23' ο Σαχινίδης με
έξυπνο μακρινό γυριστό σουτ ανέβασε τον
δείκτη του σκορ σε 0-2, ενώ στο 23' ο Κουκόπουλος με εκπληκτικό ψηλοκρεμαστό σουτ
στην κίνηση μετά από μακρινή ασίστ του γκολ-

κίπερ Δόριζα πετυχαίνοντας γκολ για χάι λάιτ
έκανε το 0-3 για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο 50' ο Σαχινίδης με σουτ ανέβασε τον
δείκτη του σκορ σε 0-4 ενώ στο 55' η ΟΣΥΟ
μείωσε με ωραία ενέργεια και πλασέ του Καλαλή. Μάλιστα η ΟΣΥΟ μείωσε ακόμα περισσότερο σε 2-4 στο 58' με φανταστικό σουτ
από σαράντα μέτρα που έπιασε ο Δήμος.
Ωστόσο στο 59' μετά από καθαρή ανατροπή
του Σαχινίδη ο Κουκόπουλος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έκανε το 2-5. Το τελικό 2-6 έκανε ο Παρούσης από ασίστ του Καραβασιλειάδη και αφού ντρίπλαρε και τον αντίπαλο
γκολκίπερ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε
και δύο δοκάρια. Στο 43' σε γυριστό σουτ του
Παρούση η μπάλα αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ και στο 75´το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε σουτ του Σαχινίδη. Από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κορυφαίοι ήταν ο
Καραβασιλειάδης που οργίασε στον αγωνιστικό χώρο, ο Χαρακάκος που εμφανίστηκε πολύ
ορεξάτος αδειάζοντας μάλιστα στο 27' με
ντρίπμλες όλη την αντίπαλη άμυνα, ο Σακκάς
ο οποίος ήταν πανταχού παρών και ο αρχηγός
Παρούσης ο οποίος επίσης κάλυψε όλους
τους χώρους, ηρεμούσε το παιχνίδι της ομάδας του όποτε χρειαζόταν κρατώντας με υπομονή και επιμονή την μπάλα και την θέση του
βοηθώντας επίθεση και άμυνα αλλά και μοιράζοντας πολλές μπαλιές. Διακρίθηκαν από την
ΟΣΥΟ οι Καρίτζης, Καϊδατζής, Καραγιάννης.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Πιας, Καραγιάνηνης, Καρίτζης, Λυμπέρης, Καιδατζής, Σακκάς, Καπερώνης, Δήμος, Τσακνάκης, Καλαλής, (Χατζηγιάννης).
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Σακκάς,
Καστανιώτης, Βάγιας, Παρούσης, Μουζής, Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος (66´ Κομπορόζος),
Σαχινίδης (80´ Ζαμπάρας), Κουκόπουλος.

ΒΟΥΛΗ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0-6

Επίδειξη δύναμης από τον Δήμο Αθηναίων,
που κόντρα στην Βουλή , έκανε το αυτονόητο.
Κέρδισε με σκορ 6-0, ενώ στη μεγαλύτερη
διάρκεια του αγώνα ήταν ο πρωταγωνιστής κι
εκείνος που ζήτησε περισσότερο τη νίκη. Κι
εκείνο που επικρατεί στα ενδότερα του ποδοσφαιρικού στρατοπέδου είναι πως η ελπίδα
πεθαίνει τελευταία. Απομένει ένας ακόμη αγώνας, ενώ οι αθηναίοι έχουν επίσης να δώσουν
έναν δεύτερο. Όσον αφορά τον αγώνα με τη
Βουλή, σε μεγάλη μέρα ο πρώτος σκόρερ του
πρωταθλήματος ο Τσαβδαρίδης σημείωσε δυο

γκολ κι έφτασε τα 32 συνολικά, ενώ επίσης
σκόραραν και οι Μαχαίρας με πέναλτι, Μαυρογιάννης, Κοντιζάς και Ζανιάς.

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Ο.ΣΥ.Π.Α. 0-4

Ξεκάθαρα ανώτερη η ΟΣΥΠΑ, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στο Υπουργείο Γεωργίας και πήρε άνετη νίκη με 0-4. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν φουριόζοι στο ματς και έδειξαν
από νωρίς τις διαθέσεις τους , καθώς πριν
από τη συμπλήρωση του πρώτου 20λέπτου
είχαν ήδη χάσει τρεις κλασσικές ευκαιρίες για
γκολ, ενώ μάλιστα στο 20ο λεπτό η μπάλα
βρήκε στο δοκάρι του Υπουργείου Γεωργίας
μετά από ωραία εκτέλεση φάουλ του Κοντογεώργη. Όλα προμήνυαν ότι η ΟΣΥΠΑ θα ήταν
αυτή που τελικά θα άνοιγε το σκορ, όπως και
έγινε στο 25' από τον Μαγκατο και μετά από
ασίστ του Κοντογεώργη. Στο 38ο λεπτό ο
Μαγκατος, έπειτα από ατομική προσπάθεια,
έκανε το 0-2 και διπλασίασε τα προσωπικά
του τέρματα. Η υπεροχή της ΟΣΥΠΑ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρη, αλλά στο β' μέρος
οι φιλοξενούμενοι έριξαν λίγο τους ρυθμούς
τους και το Υπουργείο Γεωργίας βρήκε την ευκαιρία να βγει μπροστά και να αρχίσει να γίνεται πιο απειλητικό. Οι γηπεδούχοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους και έχασαν δυο μεγάλες ευκαιρίες να βάλουν ένα γκολ και να ξαναμπούν στο παιχνίδι - στην πρώτη ο Αγγελάκος έπεσε σωστά στα πόδια του αντίπαλου
επιθετικού και απέκρουσε σωτήρια, ενώ τη
δεύτερη ο άσσος του Υπουργείου Γεωργίας
πλάσαρε άουτ. Η ΟΣΥΠΑ, που ένιωσε την
πίεση από τον αντίπαλό της, ανέβασε πάλι
τους ρυθμούς σε μια προσπάθεια να αντιδράσει. Πρώτα ο Καλλωνης έχασε μια σπουδαία
ευκαιρία για το 0-3, αλλά στη συνέχεια ο
Αμουτζιας δεν …ακολούθησε το παράδειγμα
του συμπαίκτη του και μετά από πάσα του Βασιλείου έδωσε στην ομάδα του αέρα τριών
τερμάτων. Ο ίδιος παίκτης στο 80' και έπειτα
από κόρνερ του Μαγκατου διαμόρφωσε το τελικό 0-4, με αποτέλεσμα να γίνει ο δεύτερος
παίκτης της ΟΣΥΠΑ που πέτυχε δυο γκολ στο
ματς. Από τους νικητές ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι
Κοντογεώργης, Νιώτης, Μαγκατος και Καλλωνης.
ΟΣΥΠΑ: Αγγελάκος, Πανόπουλος, Κουτρουμπής, Κοντογεώργης, Νιώτης, Λουβερδης,
Αμουτζιας, Βασιλείου, Μαγκατος, Καλλωνης,
Κίτσιος

ΠΟΕ/ΔΟΥ - ΔΟΕ 3-4

Φοβερό παιχνίδι ανάμεσα στις δυο ομάδες, με την ΔΟΕ να παίρνει νίκη θρίλερ με 3-4 στην εκπνοή του αγώνα απέναντι στην ΠΟΕ/ΔΥΟ . Παρά
το γεγονός ότι το ταξίδι στη Ρόδο της κόστισε τις απουσίες/τραυματισμούς τριών παικτών, η ελλιπής ΠΟΕ/ΔΟΥ ξεκίνησε πιο δυνατά στο παιχνίδι με συνέπεια στο 30’ με τον Βέρρο να κάνει το 1-0. Η ΔΟΕ από τη μεριά της έβρισκε τα πατήματά της όσο περνούσε η ώρα, κατάφερε να
ισορροπήσει κάπως το ματς και έχασε την πρώτη της καλή ευκαιρία με τον Σερέτη. Στο δεύτερο μέρος παρότι η ΔΟΕ ήταν καλύτερη, εν τούτοις στο 55’ λεπτο, ένα λάθος του Χαϊδεμένου έδωσε την ευκαιρία στον Γκόγκα να κάνει το 2-0 με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Η απάντηση της ΔΟΕ ήταν σχεδόν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα, στο 58', έπειτα από κόρνερ του Γουναρίδη ο Σερέτης με κεφαλιά μείωσε σε 2-1.
Παρόλα αυτά, η ΠΟΕ/ΔΟΥ έδειξε να μην πτοείται, και στο 70' ο Κρητικός πέτυχε ένα γκολ που θύμισε …παλιό καλό Κρητικό, αφού πέρασε
όποιον βρήκε μπροστά του και τον Ρεσίτη κι έκανε το 3-1 Αυτό το κατά τα άλλα πανέμορφο γκολ, όμως, ήταν και εκείνο που λειτούργησε αφυπνιστικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι από εκεί και μετά εξαπέλυσαν την επίθεσή τους. Στο 72' ο Γουναρίδης μείωσε σε 3-2 και στη συνέχεια μαζί με τους Βούκαλη και Καλή έχασαν ευκαιρίες για την ισοφάριση. Σε κάθε περίπτωση, η ισοφάριση …μύριζε ότι ήταν κοντά, και στο 77ο
λεπτό ο Τσιτλακίδης και ατομική προσπάθεια και πλασέ έκανε το 3-3 και έφερε το ματς στα ίσια για πρώτη φορά. Τα υπόλοιπα δέκα λεπτά της
αναμέτρησης θύμισαν αμερικάνικο ροντέο! Οι δυο αντίπαλοι έδωσαν μάχη στήθος με στήθος και όλα έμοιαζαν να κρέμονται από μια κλωστή.
Αν και η ΠΟΕ/ΔΟΥ έμεινε με εννέα παίκτες στο 85' λόγω τραυματισμών του Κρητικού και Κολκουβίνη, στο 86' και στο 87' ο Καρδούλας έχασε
δυο τεράστιες ευκαιρίες για να της δώσει ξανά το προβάδισμα, με τον Ρεσίτη όμως να φωνάζει σωτήρια "παρών" στα τετ ατ τετ, ενώ η ΔΟΕ από
τη μεριά της έχασε ευκαιρίες με τον Βούκαλη και τον Γουναρίδη. Ο Βούκαλης όμως ήταν αυτός που έμελε να πετύχει το χρυσό γκολ , στο 89',
και να δώσει στην ομάδα μια πολύ μεγάλη νίκη ως προς τον τρόπο που ήρθε. Από μεριάς νικητών διακρίθηκαν οι Ρεσίτης, Βούκαλης, Τσιτλακίδης και Καλής, και από μεριάς ΠΟΕ/ΔΟΥ οι Κατσιπανος, Ταμπραντζης, Βερρος και Καμίδης.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κουκοράβας, Πανάγος, Λάζος, Αιγαννίδης, Τσιτλακίδης, Εμμανουήλ, Παπαδημητρίου, Γουναρίδης, Βούκαλης, Σερέτης, (Χαιδεμένος, Καλής, Παπαθανασίου)
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπανος, Φτουλης Ε., Χρήστου, Καμίδης, Γκόγκας, Καρδουλας, Σιλιγαρδος (35’ λτ Κολκουβίτης), Βλάχος, Κρητικός, Βερρος, Ταπραντζης (Ντοβινος, Ξυπολιας)
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Από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του πρωταθλήματος της
ΑΔΕΔΥ ήταν και παραμένει και ο
Κυριάκος Κοντούδης. Και είναι
πολύ σημαντικό για ένα πρόσωπο να δείχνει τόση μεγάλη συνέπεια, ενώ σε αρκετά παιχνίδια
παρότι είχε δώσει το παρών,
προτιμούσε να τα παρακολουθεί
από τον πάγκο. Ο ίδιος είχε δεχθεί αυτό το ρόλο και ουδέποτε
γκρίνιαξε ή δημιούργησε κάποιο
θέμα. Αντίθετα με υπομονή και
πάντα διακριτικός, προσπαθούσε
να μην γίνεται αυτός το πρόβλημα. Στην αρχή με την ομάδα της
Περιφέρειας είναι αλήθεια πως
έβαλε πλάτη, ώστε η ομάδα παρά
τα όσα προβλήματα είχε, να κρατηθεί στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ. Όχι όμως για πολύ, διότι λίγο
αργότερα και με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημοσίου, όλα άλλαξαν με συνέπεια να
γίνει συγχώνευση με τη ΔΟΕ και
πολλοί παίκτες να προσχωρήσουν στους δασκάλους, όπου
αγωνίζονται μέχρι σήμερα. Ενώ ο
ίδιος για την επιλογή αυτή είπε τα
εξής: «Κανείς από όλους μας,
όσοι προσπαθήσαμε όλα αυτά τα
χρόνια να κρατήσουμε την ομάδα
της Περιφέρειας εν ζωή, δεν θέλαμε ποτέ να φθάσουμε στο σημείο
αυτό και να γίνει η συγχώνευση.
Όμως με δεδομένο τα πολλά
προβλήματα που υπήρξαν στην
πορεία αυτό ήταν κάτι το επιβεβλημένο, ώστε να μπορέσουμε
να συνεχίσουμε να παίζουμε μπάλα».
-Το μετανιώσατε;
- Σαφώς και όχι, αφού δεν είχαμε
άλλη επιλογή. Μακάρι να μπορούσαμε να κρατήσουμε την ομάδα. Πολλά παιδιά έφυγαν από την
ομάδα, άλλαξαν πόστα με συνέπεια να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις του πρωταθλήματος της
ΑΔΕΔΥ. ΄Ημαστα μια υπηρεσία
που δεν είχαμε μεγάλη δεξαμενή
παικτών με συνέπεια και μια
απώλεια να έχουμε, να φαίνεται.
- Πάντως η προσπάθεια έγινε;

Ο Κυριάκος Κοντούδης
- Ναι ακριβώς. Είχαμε πολλές μέρες που συζητούσαμε αυτό το
θέμα, χωρίς ωστόσο να έχουμε
βρει μια λύση βιώσιμη. Έτσι αποφασίσαμε από κοινού με τη ΔΟΕ
που ΚΑΙ αυτή αντιμετώπιζε τα
ίδια προβλήματα να προβούμε σ’
αυτή τη συγχώνευση και όπως
αποδείχθηκε πήγε πολύ καλά.
- Πως κρίνεις τη φετινή πορεία
της ομάδος;
- Ηταν καταπληκτική. Ειδικά στον
πρώτο γύρο, υπήρχε ένα πολύ
μεγάλο σερί νικών να έχουμε κάνει το 7Χ7 και όλοι να μιλούν για
μας. Η ψυχολογία μας ήταν στα
ύψη κι αυτό φάνηκε την 8η αγωνιστική όπου κόντρα στο Υπ Εσωτερικών πήραμε ισοπαλία 3-3,
δείχνοντας πως τίποτε δεν ήταν
τυχαίο. Μετά ακολούθησαν τρια
δύσκολα παιχνίδια, στα οποία χάσαμε και μείναμε πίσω. Όμως σε
γενικές γραμμές μείναμε όλοι ικανοποιημένοι.
- Για την ΑΔΕΔΥ τι λες;
- Πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι
μας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας πως οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι και πως δεν
περισσεύει κανείς. Κι εδώ στα
δύσκολα θα δείξουμε όλοι μας, με
ποιον τρόπο και πόσο είμαστε
διατεθειμένοι να βοηθήσουμε
ώστε το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ
να παραμείνει ως έχει και όλοι
μας να συνεχίσουμε να παίζουμε
μπάλα κάθε Σάββατο
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4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - Γ.Λ.Κ. 4-9
Σε ένα ματς που ήταν ούτως ή άλλως εκπληκτικό από μόνο του, το ΓΛΚ ήταν καταπληκτικό
και θριάμβευσε με 4-9 του Δήμου Αθηναίων.
Όπως μαρτυρούν και τα δεκαπέντε (!) γκολ
που σημειώθηκαν στο παιχνίδι, η δράση ήταν
καταιγιστική και ασταμάτητη, με το ματς να θυμίζει περισσότερο διαγωνισμό σκοραρίσματος,
τον οποίο βέβαια κέρδισε άνετα το ΓΛΚ. Σε
ένα παιχνίδι ανοιχτό από το πρώτο σφύριγμα,
και οι δυο ομάδες ανταπεξήλθαν στο επιθετικό
κάλεσμα και άφησαν κατά μέρους τις άμυνες,
αλλά σε κάθε περίπτωση, το ΓΛΚ ήταν πραγματικά …αφηνιασμένο. Οι φιλοξενούμενοι
έπαιξαν φοβερό ποδόσφαιρο και ξεδίπλωσαν
μέσα στον αγωνιστικό χώρο όλες τις επιθετικές τους αρετές, εκτινάσσοντας το δείκτη του
σκορ σε δυσθεώρητα ύψη. Αυτό, βέβαια, δεν
αναιρεί το γεγονός ότι και ο Δήμος Γαλατσίου
από τη μεριά του έκανε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, και μάλιστα στο α' μέρος ήταν και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Σε γενικές γραμμές το
πρώτο ημίχρονο ήταν πιο μοιρασμένο, παρά
το γεγονός ότι το ΓΛΚ έφτασε να προηγείται
και με 1-4. Ο Δήμος Γαλατσίου δεν το έβαλε
κάτω, άναψε τις μηχανές στο φουλ και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας φτάσει το σκορ στο 4-5. Και
ενώ όλα έδειχναν ότι το β' μέρος θα ήταν μια
συνέχεια του πρώτου, με τις δυο ομάδες να
χωρίζονται από μόλις ένα γκολ, η είσοδος του
Αναγνώστου στον αγωνιστικό χώρο αλλά και η
συνολική στήριξη του ΓΛΚ από τον πάγκο του
άλλαξε άρδην το σκηνικό. Οι φιλοξενούμενοι
κυριάρχησαν κατά κράτος, έγειραν τη ζυγαριά
συντριπτικά υπέρ τους και έφτασαν σε μια
άνετη και εντυπωσιακή νίκη. Οι Λογοθέτης και
Καζολης πέτυχαν από δυο γκολ έκαστος, η
χρυσή αλλαγή Αναγνώστου πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ με λόμπα που θύμισε …Τζιοβάνι,
επίσης από ένα γκολ πέτυχαν οι Φουντουλάκης και Δήμος, ενώ στα γκολ υπέρ του ΓΛΚ
προστίθενται και τα δυο αυτογκόλ που πέτυχε
ο Δήμος Γαλατσίου. Όλοι οι παίκτες των νικητών έπιασαν πολύ υψηλές επιδόσεις, αλλά οι
Αναγώνστου, Καζολης, Λογοθέτης και Φουντουλάκης βρέθηκαν σε πραγματικά μεγάλη
μέρα. Για τον Δήμο Γαλατσίου, ο οποίος για
ένα τουλάχιστον ημίχρονο στάθηκε πολύ καλά
στο παιχνίδι, σκόραραν οι Παπαδόπουλος (2),
Μανδηλαράς και Μπαντής Χ., ενώ μαζί με
τους σκόρερ Παπαδόπουλο και Μπαντή Χ.
διακρίθηκε και ο Μαχαίρας.
Δήμος Γαλατσίου: Μπαντής Π., Μπαντής Χ.,
Στέλιος, Τζάνης, Μεμο Λ., Λυμπέρης, Ζαμπουρας, Μαχαίρας, Μανδηλαράς, Τσουλος, Παπα-

δόπουλος (Μεμο Β.)

Ο.Λ.Μ.Ε. - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 1-3
Το τελικό 1-3 αποτελεί ένα φυσιολογικό σκορ
υπό κανονικές συνθήκες, αλλά στην περίπτωση των Τελωνειακών αποτελεί άθλο και
θρίαμβο ταυτόχρονα. Και αυτό γιατί η νίκη
ήρθε πρώτα κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως
η ΟΛΜΕ, αλλά κυρίως κόντρα στους κάκιστους οιωνούς με τους οποίους οι Τελωνειακοί
ξεκίνησαν το παιχνίδι. Σαν να μην έφτανε το
γεγονός ότι παρατάχθηκαν στο γήπεδο με
δέκα παίκτες, ελλείψει τερματοφύλακα κάτω
από τα δοκάρια αναγκάστηκε να κάτσει ο
τραυματίας Καπραντζας. Τα προβλήματα
ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί για τους Τελωνειακούς - στο πρώτο δεκάλεπτο, στην πρώτη
ουσιαστική φάση της ΟΛΜΕ ο Τσίντζος άνοιξε
το σκορ και όλα πλέον μαρτυρούσαν μια άνετη
επικράτηση των γηπεδούχων. Οι Τελωνειακοί
όμως είχαν άλλη άποψη. Δεν το έβαλαν κάτω,
έκαναν κατάθεση ψυχής και κατάφεραν να
ισορροπήσουν το παιχνίδι, διατηρώντας το
υπάρχον σκορ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ μάλιστα είχαν και ένα οριζόντιο
δοκάρι. Στο β' μέρος όμως η εξέλιξη ήταν
σαφώς πιο δραματική, με τους Τελωνειακούς
να έχουν πίστη στον εαυτό τους αλλά και …
τον Σφυρη στο ρόστερ τους. Ο άσσος των φιλοξενούμενων ήταν σε μεγάλη μέρα και έπαιξε
καταλυτικό ρόλο στο να καταφέρει η ομάδα
του να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια που της
παρουσιάστηκαν και να φύγει από το γήπεδο
με το τρίποντο στις αποσκευές της. Με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου, λοιπόν, στο
50', ο Βαρβαρίγος συνεργάστηκε με τον Παπαδόπουλο από τη δεξιά πλευρά κοντά στο
κόρνερ και έβγαλε σέντρα ακριβείας στη μεγάλη περιοχή για τον Σφυρη, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1. Ο Σφυρης μάλιστα στην αμέσως
επόμενη φάση έχασε ευκαιρία και για δεύτερο
γκολ, όταν μετά από σέντρα πάλι από τα δεξιά
αυτός πάτησε την μπάλα και έδωσε την ευκαιρία στον κίπερ της ΟΛΜΕ να προβεί σε σωτήρια επέμβαση. Λίγο αργότερα όμως, στο 65',
ήταν η σειρά του Σφυρη να σεντράρει από
δεξιά, με την μπάλα να φτάνει στον Νιανιο, ο
οποίος με ευθύβολο σουτ έκανε το 1-2, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη ανατροπή για την
ομάδα του. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε το
75ο λεπτό ο μεγάλος πρωταγωνιστής του
ματς, ο Σφυρης, μετά από σέντρα του Βαρβαρίγου, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3. Ο τίτλος
του MVP ίσως πρέπει να μοιραστεί ανάμεσα
στον Σφυρη και στον Καπραντζα, ο οποίος αν
και τραυματίας έκανε πολλές σωτήριες επεμ-

βάσεις και κράτησε την ομάδα του ζωντανή
στο κυνήγι της νίκης, ενώ οι Τελωνειακοί μέσα
σε όλη την ατυχία τους είχαν και κάποιες …
εκλάμψεις τύχης, καθώς η ΟΛΜΕ είδε σε τρις
περιπτώσεις τις προσπάθειές της να σταματάνε στο δοκάρι. Να σημειωθεί ότι οι Τελωνειακοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με εννέα (!)
παίκτες, λόγω αποβολής του Κοκκονη πέντε
λεπτά πριν τη λήξη.
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Πετώνης, Σπαντιδάκης, Γαρυπίδης, Παπαϊωάννου, Ιωάννου,
Τσίντζος, Αποστολόπουλος, Ζαρνάβαλος,
Μπούκας, Αϊβαλής (Τσιγκούλης, Τσόκρης, Νικόπουλος, Χαριζόπουλος, Βουτηρέας, Σταμόπουλος)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Καπραντζας, Μαρκουλάκης,
Πρωτόππαπας, Καραγεωργόπουλος, Βαρβαρίγος, Κοκκονης, Χασιώτης, Παπαδόπουλος.
Νιανιος, Σφυρης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 0-4
Πολυφωνία στην επίθεση, ωριμότητα στο κέντρο, δυνατή άμυνα, το τρίπτυχο της επιτυχίας
της ομάδας του Παιδείας στο παιχνίδι κόντρα
στην Εμπορική. Απολαυστικό παιχνίδι από το
Υπουργείο, που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για το ποιος θα είναι ο τελικός νικητής στην αναμέτρηση και με έναν Πατήλα σαν
το παλιό καλό κρασί, επιβεβαίωσε τον κανόνα
ότι όταν η μπάλα περνάει από όλα τα πόδια
στο κέντρο το γκόλ θα μπει γρήγορα. Πιπιλίκας σκόρερ του πρώτου τέρματος στο 15
λεπτό και άλλες 2 φάσεις με τον Ηλιάκη και
τον Πουρναρά συνθέτουν την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου όπου η Εμπορική προσπάθησε
μεν, αλλά δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την
παρουσία της. Το β ημίχρονο ξεκίνησε νωθρά
για το Παιδείας που παραλίγο να δεχτεί την
ισοφάριση σε ανεπανάληπτο τετ α τετ με τον
τερματοφύλακα Γεωργίου ο οποίος βγήκε νικητής. Τον ρόλο του έπειτα από αυτή την ευκαιρία ανέλαβε να διεκπεραιώσει ο Πατήλας ο
οποίος με μία καθαρά ατομική προσπάθεια
και κούρσα από την άμυνα, κάρφωσε την
μπάλα στο παραθυράκι της εστίας πανηγυρίζοντας ένα γκόλ αλλα Μαρσέλο!! Το τελικό 4-0
διαμόρφωσε ο Μυταλούλης με δύο τέρματα
συνεργασίας με τον Τσιόκρη στο 63 και στο
80.
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Γεωργίου, Κωστόπουλος, Χαλίλης, Μπούρτζινος, Πατήλας, Γυπαράκης,
Τσιόκρης, Πιπιλίκας, Πουρναράς, Ηλιάκης,
Μυταλούλης, Καραγιάννης Β., Κουβέλης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - Ε.Φ.Κ.Α. 2-4
Ο ΕΦΚΑ δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στα Επιμελητήρια και πήρε τη νίκη πιο εύκολα από ότι ίσως μαρτυρά το τελικό 2-4. Μεγάλο ρόλο σε αυτό
έπαιξε και το γεγονός ότι τα Επιμελητήρια αγωνίζονταν από το 20' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής, ενώ θα πρέπει αν σημειωθεί ότι παρά το
αριθμητικό μειονέκτημα, η παρουσία τους στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπής. Πριν την αποβολή, το παιχνίδι ήταν αρκετά μοιρασμένο,
με τις δυο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους και να προσπαθούν να βρουν τρόπους να απειλήσουν με καλές προδιαγραφές. Η αποβολή
για τα Επιμελητήρια όμως άλλαξε τις ισορροπίες στο ματς και έγειρε τη ζυγαριά ξεκάθαρα υπέρ του ΕΦΚΑ. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο
30' με τον Οικονόμου, ενώ στο 55' ο Μπουζης έκανε το 0-2 και έδωσε στην ομάδα του αέρα δυο τερμάτων. Τα Επιμελητήρια, που δεν το έβαλαν
κάτω σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να πετύχουν ένα γκολ, οι οποίες καρποφόρησαν στο 65', με τον Ματσούκα να μειώνει σε 1-2 και να ξαναβάζει την ομάδα του στο παιχνίδι. Το γκολ αυτό λειτούργησε αφυπνιστικά για τον ΕΦΚΑ, ο οποίος πια
βγήκε μπροστά για να καθαρίσει μια και καλή το ματς. Στο 70' ο Οικονόμου έκανε το 1-3 και δέκα λεπτά αργότερα, στο 80', ο Βλαχογιάννης
έγραψε το 1-4, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στην υπόθεση νίκη. Στο 85' ο Στ. Ντίνος μείωσε εκ νέου για την ομάδα του και διαμόρφωσε το ηρωικό για τα Επιμελητήρια - τελικό 2-4. Διακρίθηκαν από μεριάς νικητών οι Μπουζης, Τσουβαλτσίδης και Παρλιάρος.
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