Απο τις ομάδες που κοσμούν το πρωτάθλημα του Αθλητικού Τομέα, ειναι και η αντιπροσωπευτική
ομάδα των Νοσοκομείων, με ήθος, με σεβασμό και χωρίς ακρότητες

Ένδοξη ιστορία
Συγκίνηση και θλίψη
στην “οικογένεια” της
ΑΔΕΔΥ από το χαμό
του Κώστα Γιακουμάκη σε ηλικία 65
ετών από ανακοπή
καρδιάς

Λογικό και σωστό είναι να
μην περάσει στα ψιλά η
μεγάλη απώλεια του Γιώργου Δοβρίδη του ΟΑΕΔ, γι
αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί φιλικός αγώνας
προς τιμή του
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Κάτι απο παλιά θύμισε η αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων
ΠΟΕ/ΔΟΥ - ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, που
έληξε χωρίς νικητή (3-3).

Ταχ Ταμ, ΟΑΕΔ και ΟΛΜΕ έχουν
κάνει το 3Χ3 και βρίσκονται στην
κορυφή της Β’ κατηγορίας
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Την χειρότερη του εμφάνισή έκανε στο παιχνίδι με τη Βουλή το Υπουργείο κόντρα στη
Βουλή, αφού είναι αλήθεια δεν βρήκε ρυθμό.
Σίγουρα οι απουσίες έπαιξαν βασικό ρόλο
τόσο στους νίικητές όσο και στους ηττημένους.
Σε κανένα σημείο του αγώνα δεν κατάφεραν
να με συνέπεια ένα ολέθριο σφάλμα της άμυνας έδωσε την ευκαιρία στο Ζούγκα να κάνει
το 1-0 στο 3’,με σουτ μέσα από την περιοχή
και αφού τον είχε βγάλει ο Αρβανίτης με πολύ
ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας σε θέση
τετ α τετ αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ η
ομάδα της Βουλής έμεινε με 9 παίχτες λόγω
τραυματισμού του Ρεντου. Αυτό δημιούργησε
μεγάλο πρόβλημα στο Υπουργείο που παρότι
είχε τον έλεγχο του αγώνα χωρίς ουσία, καθότι
βρέθηκε σε κακή μέρα ο Κίτσης που σε πέντε
περιπτώσεις βρέθηκε κοντά στο γκολ, χωρίς
να τα καταφέρει, ενώ η πιο χαρακτηριστική
ήταν στο 30’ όταν ακόμη και πάνω στη
γραμμή τέρματος δεν κατάφερε να σκοράρει(!), σούταρε άουτ. Το ευτύχημα για τους φιλοξενουμένους ήταν στο 44’ που ύστερα από
συνδυασμό τον Συμεωνίδη, Λαζάκη και Κουρή
ο τελευταίος έκανε το 1-1, με το οποίο έληξε το
πρώτο μέρος. Στην επανάληψη, το Υπουργείο σοβαρεύτηκε και παρότι δεν έπιασε το
μάξιμουμ της απόδοσής του, εν τούτοις κατάφερε στο 47’ με ένα ωραίο ψαλιδάκι του Λαζάκη ύστερα από ωραίο συνδυασμο των
Συμεωνιδη και Κουρή. Μετά από τρια λεπτά
ο Κουρής στο 50’ και ύστερα από ωραία ενέργεια των Πλατή και Συμεωνίδη, εκανε το 1-3.
Μετά το γκολ αυτό η Βουλή έδειξε να το παρατάει το παιχνίδι κι αυτό έδωσε την ευκαιρία στο
Υπουργείο να κάνει άλλα δυο γκολ. Στο 70’ ο
Κουρής με ατομική ενέργεια ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 1-4 και στο 80’ ο Πλατής με
ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το τελικό 1-5.
Βουλή: Γουργιωτης Καραβελης Ρέντος Τσαμαδης Βασιος Μπαράκος Ζουγκας Εμιρζας
Αρβανίτης Γροντης
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ /ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ:
Ζέρβας Παγκράτης, Νακόπουλος, Μαυρέλης
Μακρίδης Κωτσιόπουλος Συμεωνίδης Πλατής
Κίτσης Κουρής Λαζάκης (Κορμέντζας),

Παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, και μετατρέποντας τις ευκαιρίες σε γκολ , το ΥΠ.ΠΟ., έφτασε
σε μια άνετη νίκη με 6-0. Δίνοντας βάση
πρώτα απ' όλα στην αμυντική του λειτουργία,

και αφού εξουδετέρωσε τις οποιες επιθετικες
προσπάθειες των φιλοξενουμένων, πέτυχε
τρία γκολ στο ημίχρονο,, Στο 18 ο Κουτσογιαννης με σουτ σημείωσε το 1-0 ενώ στο 26 ο
Καραμανιδης το 2-0. Το πρώτο μέρος έληξε 30 με αυτογκόλ. Στο δεύτερο μέρος το ΥΠΠΟ
συνέχισε την καλή του εμφάνιση, δεν αρκέστηκε στο σκορ που είχε διαμορφωθεί στο
πρώτο μέρος και κατάφερε να κάνει άλλα τρια
γκολ, με τον δείκτη να δείχνει το 6-0. Δυο γκολ
σημειωσε ο Καραμανίδης, κάνοντας τα προσωπικά του τρια, κι ένα ο Γκαβέρας.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Ζερινος, Γεωργιάδης, Μαντάς ,
Λαμπρινίδης, Φωτάκης, Καλογερόπουλος, Κατσαβριάς, Καραμανιδης, Νιξης, Γκαβερας, Οικονόμου, Μπαντουδακης, Μάρκου, Δήμου

ΠΟΕΔΗΝ – ΟΣΥΟ 0-2
Είναι αλήθεια πως μέχρι το 58’ άντεξαν οι παίκτες της ΠΟΕΔΗΝ. Και μάλιστα η εικόνα τους
κυρίως στο πρώτο μέρος, θα μπορούσε να πει
κανείς πως ήταν καλή συγκριτικά. Όμως στο
δεύτερο και μετά το πρώτο γκολ στο 58’ του
Καραγιάννη, που δέχθηκε βαθιά μπαλιά, κι
άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1, το παιχνίδι
πήρε άλλη τροπή. Η ΟΣΥΟ, ήταν η ομάδα
που πάτησε καλύτερα και αποτέλεσμα αυτού
ήταν να σημειώσει και δεύτερο γκολ. Κι αυτή
τη φορά σκόρερ στέφθηκε ο Καλαλής, με
απ΄ευθείας φάουλ στο 72’, διαμορφώνοντας
το τελικό 0-2. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Παπαχριστόπουλος, Καραγιάννης και Σακκάς,
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Ροδίτης, Καραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Αμπελιώτης, Σακκάς, Καιδαττζής, Καλαλής, Καπερώνης, Δημος,
Στράτης (Καναβάκης, Πιας, Μυστιλόγλου, Καραγεωργίου)

ΠΟΕ/Δ0Υ – ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 3-3
Σε ματς διαφήμιση του ποδοσφαίρου για την
3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ/ΔΟΥ και ΠΟΕ/ΥΕΘΑ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 3-3. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η ΠΟΕ ΔΟΥ που προηγήθηκε με 2-0, δεν
κατάφερε να το διατηρήσει το σκορ, αφού το
ΥΕΘΑ, στο δεύτερο μέρος πίεσε και κατάφερε
να το φέρει στα ίσα κάνοντας το 2-2. Τρομερό
παιχνίδι σε γενικές γραμμές. Το σκορ άνοιξε
στο 15’ όταν σε εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά με
το Ζωχιό στο πίσω δοκάρι η μπάλα φτάνει στο
Βέρρο, ο οποίος γέμισε με τη μία και ο Μπουζινέκης με κεφαλιά έκανε το 1-0. Κι αφού στο
25 ο Δώριζας κράτησε το 1-1 με εκπληκτική

απόκρουση απόκριση σε σου του Ζωχιού
ήρθε το 35 όπου η μπάλα έφτασε στο Ζωχιό
μέσα στην περιοχή οποίος έκανε το 2-0. Στο
δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι πάτησαν
καλύτερα πίεσαν και κατάφεραν να φέρουν το
παιχνίδι στα ίσα. Στο 51 ο Κουκόπουλος με
πλασέ και αφού προηγήθηκε έξοχος συνδυασμός έκανε το 2-1 και στο 52 ο Καραβασιλειαδης με ισχυρό σουτ από το κέντρο έφερε το
ματς στα ίσα σημειώνοντας το 2-2 . Η
ΠΟΕ/Δ0Υ δεν το έβαλε κάτω και στο 70 ο
Κρητικός αφού απέφυγε τον προσωπικό του
αντίπαλο πέρασε μία μπαλιά στον Βασιλειου,
ο οποίος διάνυσε μια απόσταση 15 μέτρων
και πλάσαρε τον Δόριζα κάνοντας το 3-2. Στο
78 ο Αγγελίδης με πλασέ αφού προηγήθηκε
καλοδουλεμένη κομπίνα σε φάουλ έγραψε το
τελικό 3-3. Το ΥΕΘΑ είχε την ευκαιρία να πάρει
τη νίκη στην κοντινή κεφαλιά του Κουκοπούλου στο 88 όμως η μπάλα αποκρούστηκε από
το κάθετο δοκάρι. Από τους γηπεδούχους άρεσαν οι Βέρρος, Ζωχιός Βασιλείου , Μπουζινέκης και Τάπρατζης, ενώ από το ΥΕΘΑ οι
Καραβασιλειάδης, Παρούσης, Κουκόπουλος.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος Καμιδης Κοκοροσκος
Μηλαδόπουλος Μπουζινέκης Βασιλείου Ζωχιός Βλάχος Κρητικός Βέρρος Τάπρατζης,
Φτούλης Ε Γακόπουλος Χρήστου Κουλκοβινης
Φτούλης Κ
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ (Τρίχος): Δόριζας, Βάγιας (65´
Μυκωνιάτης), Καστανιώτης, Γιαννακάκης,
Σακκάς, Παρούσης, Μουζής, Καραβασιλειάδης, Κουκόπουλος, Χαρακάκος (46´ Αγγελίδης), Χαλικιάς.

Αγώνα προς τιμή του Δοβρίδη
Λογικό και σωστό είναι να μην περάσει στα
ψιλά η μεγάλη απώλεια του Γιώργου Δοβρίδη
του ΟΑΕΔ, γι αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί φιλικός αγώνας προς τιμή του, Όπως έχει
αποφασίσει η Οργανωτική Επιτροπή και έτσι
όπως αρμόζει στον μεγάλο «απόντα» , θα
πραγματοποιηθεί φιλικός αγώνας μεταξύ των
εκπροσώπων των ομάδων. Συζητείται το γεγονός, αυτός να συνδυαστεί και με την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Σίγουρα μέχρι
εκείνη τη στιγμή θα υπάρξουν ανάλογες ανακοινώσεις με τις ανάλογες κατευθύνσεις και
γενικότερα με το σχεδιασμό αυτής της υπέροχης – γεμάτης ζεστασιάς και ανθρωπιάς εκδήλωσης.

ΔΟΕ – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0-4
Συνεχίζει ακάθεκτος τη πορεία του, που είναι στρωμένη με νίκες , ο Δήμος Αθηναίων. Παίζοντας καλο και ουσιαστικό ποδόσφαιρο οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 3Χ3 και προηγούνται στο βαθμολογικό πίνακα της μεγάλης κατηγορίας. Το σκορ άνοιξε ο Τσαβδαρίδης κάνοντας το 0-1, με το
οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο Δήμος συνέχισε την πίεση και κατάφερε να σημειώσει άλλα δυο τέρματα. Ο Μαχαίρας με πέναλτι διπλασίασε τα τέρματα, κάνοντας το 0-2. Ο Τσαβδαρίδης με κεφαλιά ανέβασε το δέικτη του σκορ στο 0-3. Το τελικό 0-4, διαμόρφωσε στο
85’ ο Δημητρόπουλος με σουτ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Τσαβδαρίδης, Μαχαίρας, Βογιατζής, Μπέτσης.
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3η ΑΓΩΝ
Και ποιος δεν είναι αυτός που δεν είπε για μια φορά
ακόμη, πόσο κρίμα να φεύγουν πρόσωπα νεαρά και
προσφιλή, που ακόμη έχουν να προσφέρουν τόσα
πολλά στην κοινωνία στο χώρο εργασίας τους, στην οικογένειά τους, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό τους. Και
όταν πρόκειται για ένα εκλεκτό μέλος της «οικογένειας»
της ΑΔΕΔΥ, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα.
Δεν έχουν στεγνώσει ακόμη τα δάκρυα και η θλίψη από
την απώλεια του Γιώργου Δοβρίδη,και ήδη στις απώλειες προστίθεται και ο Κώστας Γιακουμάκης. Ο Κώστας
υπήρξε επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, καθώς
και του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνεπής δημοκράτης, ευγενής, τίμιος, αγωνιστής της ζωής
και της εκπαίδευσης, αγωνίστηκε με ήθος και ευπρέπεια για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού, αφού υπήρξε καθηγητής Μαθηματικών. Μάλιστα από τη μεριά της ΑΔΕΔΥ, υπήρξε σχετική ανακοίνωση που ανέφερε τα εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά του εκλιπόντος. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018, στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης, στις 14:00, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου». Αξίζει να τονιστεί πως ο αείμνηστος
Γιακουμάκης, ήταν από εκείνους που στήριζε τον Αθλητικό Τομέα και τις δράσεις του,
με διάφορες παρεμβάσεις, ενώ ως λογιστής, έλυνε πολλά προβλήματα οικονομικής
φύσεως κυρίως και γενικά ήταν από τα αγαπητά πρόσωπα στον Αθλητικό Τομέα και
έχαιρε μεγάλη εκτίμησης από όλους, αφού ιδιαίτερα ζεστός και ανθρώπινος, ενώ διατηρούσε καλές σχέσεις με όλα τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα με τον Δημήτρη
Μίχα, ο οποίος και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, αλλά και προσωπικά στην ταμία της ΑΔΕΔΥ Δέσποινας Γιακουμάκη, για τη μεγάλη αυτή απώλεια, όπως και σύσσωμος ο Αθλητικός Τομέας.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – ΟΣΥΠΑ 3-2

Δεν ήταν για καρδιακούς

Για άλλη μια φορά, ύστερα από έναν αγώνα με χιτσκοκικό φινάλε, η τύχη γύρισε την
πλάτη στην ΟΣΥΠΑ. Συγκεκριμένα στα πρώτα 15΄ η Πυροσβεστική μπήκε δυνατά
στον αγώνα και δημιούργησε δύο κλασικές ευκαιρίες στο 7΄και στο 13΄με τον Καραγεώργη να κάνει δύο εκπληκτικές αποκρούσεις σε τετ α τετ και να διατηρεί ανέπαφη
την εστία του. Στη συνέχεια η ΟΣΥΠΑ ισορρόπησε και από το 20΄πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε 3 πολύ καλές με τον Καλλώνη στο 22΄που
μόνος του αμαρκάριστος από το ύψος του πέναλτι πιάνει κεφαλιά που καταλήγει
ελάχιστα άουτ. Στο 27΄ ο ίδιος περνάει δύο αντιπάλους μπαίνει στην περιοχή και πασάρει δίπλα του στον Αμουτζιά ο οποίος σούταρε ασθενώς για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Στο 32΄ύστερα από κόρνερ του Παπακώστα ο Καρράς πιάνει κεφαλιά
για να αποκρούσει πάλι σε κόρνερ ο τερματοφύλακας. Στο 34΄ σε απ ευθείας εκτέλεση φάουλ ο Καραγιώργης απέκρουσε σταθερά. Φτάνουμε στο 38΄όπου οι γηπεδούχοι επιτίθενται από δεξιά βγάζουν σέντρα στην αντίθετη πλευρά στο ύψος της
μεγάλης περιοχής όπου ο Κανέλλος σουτάρει η μπάλα κτυπά στο κεφάλι αμυνόμενου αλλάζει πορεία και καταλήγει στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Καραγεώργη για να γίνει το 1-0. Στο Β΄ ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ μπήκε πιο δυνατά και πίεσε για
να ισοφαρίσει. Στο 52΄σουτ του Παπακώστα περνάει ελάχιστα άουτ. Στο 55΄ο Μαγκάτος μετά από πάσα του Καλλώνη σουτάρει για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας
σε κόρνερ. Στο 60΄έγινε η πρώτη μεγάλη φάση όπου ο Παπακώστας σουτάρει πλάγια μέσα στη μεγάλη περιοχή αποκρούει ο τερματοφύλακας και ο επερχόμενος Σακαρέλος σε κενή εστία από 5 μέτρα στέλνει τη μπάλα άουτ. Στο 63’ ο Φραγκούλης με
κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι κάνει το 2-0. Στη συνέχεια όλοι οι παίκτες των φιλοξενούμενων βγήκαν μπροστά για μειώσουν αλλά στη πρώτη κόντρα στο 70΄οι γηπεδούχοι
έκαναν το 3-0 με τον Κυριακού.Η ΟΣΥΠΑ δεν τα παράτησε και στο 72΄ο Παπακώστας σουτάρει μέσα από την περιοχή αποκρούει ασθενώς ο τερματοφύλακας και
μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Στο 76΄σέντρα σουτ του Παπακώστα ελάχιστα άουτ και
στο 80΄κάθετη πάσα του Αμουτζιά για τον Καλλώνη στο ύψος του πέναλτι βγαίνει ο
τερματοφύλακας και πέφτει στα πόδια αποσοβώντας το γκόλ. Στο 83΄ο Παπακώστας
, κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους, με ατομική προσπάθεια και δυνατό σουτ
εντός της περιοχής πραγματοποιεί το 2-3 δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του για την
ολική ανατροπή. Πράγματι στο 89΄θα μπορούσε να γίνει η ανατροπή αλλά η τύχη γύρισε την πλάτη στην ΟΣΥΠΑ, όταν από πάσα στου Αουτζιά ο Παπακώστας σούταρε
η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στην επιστροφή ο Μουγκάτος με προβολή δεν μπόρεσε
να τη στείλει στα δίχτυα! Καλύτεροι από την ΟΣΥΠΑ οι Καραγεώργης-ΠαπακώσταςΜαγκάτος και Αμουτζιάς, ενώ από την Πυροσβεστική άρεσαν οι Κανέλλος, Φραγκούλης.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ: Κιέζος , Τσακνιάς Βλαχοκυριάκος Θεοχάρης Πλιατσικούρης Παινέσης Φραγκούλης Καραμάνος Κύρκης Κανέλλος Φραγκογιάννης (Αγόρος Αθανασόπουλος Καρβούνης Κυριάκου Παπαχρήστος Γκαβέλας).
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης): Κοντογεώργης Παπακώστας Δρακόπουλος Πανόπουλος Καρράς Καραγιώργος Δαμήλος Καλλώνης Τσούμας Mαγκάτος, Αμουτζιας Σακαρέλος
Νιώτης Κοτσοβός

Δ.Ο.Ε.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.

Ο.ΣΥ.Π.Α.
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

0
3
0
6
3
1

Εξ αναβολής
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

1 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α ΒΝ Ι
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 3 9 3 0
2 Ο.Σ.Υ.Ο.
3 9 3 0
3
3 6 2 0
4 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
3 5 1 2
5 Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
3 5 1 2
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
2 3 1 0
7 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
2 3 1 0
8 Δ.Ο.Ε.
3 3 1 0
9 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
3 2 0 2
10 Ο.ΣΥ.Π.Α.
3 1 0 1
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 3 1 0 1
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
3 0 0 0

Η
0
0
1
0
0
1
1
2
1
2
2
3

-4
-2
-2
-0
-3
-5

ΤΕΡΜ
12 0
8 0
10 6
13 6
9 3
3 5
3 8
1 7
6 9
3 5
2 11
3 13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ.Ο.Ε.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3η ΑΓΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΦΚΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γ.Λ.Κ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3 7 2 1
Ο.Λ.Μ.Ε.
3 7 2 1
Ο.Α.Ε.Δ.
3 7 2 1
ΕΦΚΑ
4 6 2 0
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 6 2 0
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ4 6 2 0
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
2 4 1 1
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
3 4 1 1
Γ.Λ.Κ.
3 3 1 0
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3 1 0 1
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
2 0 0 0
Ο.Δ.Υ.Ε.
3 0 0 0

0
0
0
2
1
2
0
1
2
2
2
3

1 -4
Αν
3 -2
4 -3
1 -8
5 -1

11
11
9
10
7
9
7
9
7
6
1
3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
ΕΦΚΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Δ.Υ.Ε.
Γ.Λ.Κ.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3-2
Έπρεπε να έρθει η 3η αγωνιστικοί για να πετύχουν την 1η της νίκη η ομάδα της π. Εμπορικής . Σε ένα πολύ όμορφο αγώνα και σε
άριστο αγωνιστηκό πνεύμα και από τις δύο
ομάδες οι τραπεζικοί παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα επικράτησαν με 3-2
της ομάδας του Υπουργείου. Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις πέρα από τα
δύο γκολ ένα για κάθε ομάδα . Η ομάδα του
Υπουργείου άνοιξε το σκορ στο 20' επειτα
από ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κολυμπέρη, που έκανε το 0-1. Το γκολ αυτό
όμως δεν επηρέασε την ομάδα ΕΝ.Α.Σ που
έπειτα από εκτέλεση φάουλ του αρχηγού Βαρδακώστα μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα ο Ανθης ήταν στην σωστή θέση και με
σουτ έκανε το 1-1 που ήταν και το σκορ του
ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με
τους τραπεζικούς να ελέγχουν πλήρως το
ματς και στο 65' ο Ραγκούσης μπήκε μόνος
του και πλάσαρε τον τερματοφύλακα για το 21. Δεν πέρασαν 5' και στο 70' ο Ραγκούσης
που ήταν σε μεγάλη μέρα με ένα πολύ ωραίο
σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα
στο παραθυράκι της εστίας κάνοντας το 3-1.
Το υπουργείο μείωσε στο 88' σε 3-2 με απ’
ευθείας επίσης φάουλ του Γάγγου . Πέραν
του σκόρερ Ραγκούση από τους τραπεζικούς
ξεχώρισαν οι Τσουρας - Βλάμης – Καλλομενίδης, ενώ από ο Υπουργείο άρεσαν οι Κολυμπίρης, Μπαμης και Ράικος.
ΕΝ.Α.Σ : Μανωλάκος - Καλλομενίδης - Μιχαλόπουλος - Χρονόπουλος - Άνθης - Βαρδακώστας - Τσούρας - Γιγκλάς (60´ Τσάμπρας ) Κουτσουπιάς - Ραγκούσης – Βλάμης
Υπ Γεωργίας: Σαλτερής, Ασωνίτης ( 70’ Κυριάκου), Γκιλάκης ( 80’ Φλέρης), Μπούρας,
Τασούλης, Μπάμης, Ράικος, Κολυμπίρης ( 45’
Γάγγος), Χατζηδιαμαντής, Γαριπίδης, Φρουζάκης ( 40’ Ζυγούρης).

ΟΛΜΕ – ΓΛΚ 5-1
Πολύ καλό παιχνίδι με αρκετές φάσεις μπροστά στις εστίες και των δυο μονομάχων και
στο τέλος έξι γκολ, αν μη τι άλλο ήταν μια
πολύ αγωνιστική εικόνα, όπου η ΟΛΜΕ επικράτησε με ανατροπή του ΓΛΚ με σκορ 5-1.
Το σκορ άνοιξε στο 23’ ο Καζόλης, κάνοντας
το 0-1. Με΄τα από 4 λεπτά με ωραίο συνδυασμό ισοφάρισε ο Δρουγκας σε 1-1 και 10

λεπτά αργότερα ο Ζαρναβαλος έκανε το 2-1.
Στο δεύτερο ημίχρονο το ΓΛΚ μπήκε πιο δυνατά και ενώ δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες
δεν κατόρθωσε να αλλάξει το σκορ. Αντίθετα
στο 65 σε σέντρα του Λύτρα ο Τσιτζιος με κεφαλια σημείωσε το 3 -1. Μετά το γκολ αυτό το
ΓΛΚ δεν μπόρεσε να αντιδράσει ενώ η
ΟΛΛΜΕ κυριάρχησε και σημείωσε άλλα δυο
γκολ.Στο 81 με προσωπική ενέργεια ο Λύτρας
και ο Απόστολοπουλος, στο 86’ διαμόρφωσαν
το τελικό 5-1. Αξίζει να σημειωθεί πως σε ένα
ακόμη παιχνίδι το κουοτσάρισμα από τον Θανάση Νικόπουλο, ήταν άριστο κάτι που αποτυπώθηκε και στο τελικό σκορ. Διακρίθηκαν
απου τους νικητές οι Δρουγκας Λύτρας Δογιας
Τσιτζιος Τσιγγουλη, ενώ από το ΓΛΚ οι Καλογιάννης, Φραγκουδακης, Φουντουλακης ήταν
καλύτεροι.
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Νικοπουλος): Δρακονταειδης
Πετονης Σπαντιδακης Μπούκα Γαριπηδης Δογιας Δρουγκας Τσιγγουλης Τσιτζιος Ζαρναβαλος Λύτρας (Απόστολοπουλος Βουτήρεας
Γκαβογιανακης Παπαϊωάννου Τζουβαρας

ΟΔΥΕ – ΤΑΧ ΤΑΜ 1-6
Άνετη επικράτηση του Ταχ Ταμ, κόντρα στην
ΟΔΥΕ, που δεν κατάφερα να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις του αγώνα και να υποκύψει
από το πρώτο μέρος. Αναμφίβολα οι νικητές
ήταν καλύτεροι, όμως από τη μεριά της η
ΟΔΥΕ, κατάφερε και μέχρι ενός σημείου, να
δείξει χαρακτήρα, όχι όμως και σταθερότητα,
με συνέπεια να ηττηθεί 6-1. Στο 10’ ο Ιατριίδης
Ηρ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1, όμως η
αντίδραση της ΟΔΥΕ, ήρθε μετά από πέντε
λεπτά με τον Παγίδα να ισοφαρίζει σε 1-1.
Όμως οι φιλοξενούμενοι στη συνέχεια πήραν
τα ηνία και κατάφεραν μεχρι τη λήξη του πρώτου μέρους να κάνουν άλλα τρια γκολ με τους
Κανέρη (20’), Γιώτη (31’) και Ιατρίδη Ν (42’).
Στην επανάληψη το Ταχ Ταμ, ήταν πιο ουσιαστικό και κατάφερε να κάνει άλλα δυο γκολ.
Με τον Παπαϊωάννου στο 70’ και τον Στάθη
στο 90’, αν διαμορφώνουν το τελικό 1-6. Αξίζει
να σημειωθεί πως από το 60’ η ΟΔΥΕ, αγωνίζονταν με δέκα παίκτες. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Ιατρίδης Ν. Συνοδινός και Στάθης,
ενώ από την ΟΔΥΕ οι Βούζας, Χατζηνικολάου, Στόικος
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Χατζηνικολάου, Βουζας,
Παπαμιχαηλ, Δρέκος, Στόικος, Δανιηλίδης,

Καντζούρης, Μίχος Αποστολάκος, Τσώνης,
Παγίδας.

ΟΑΕΔ – ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4-3
Ένας αγώνας που άρχισε εύκολα για τον
Ο.Α.Ε.Δ. καθώς κυριάρχησε πλήρως στο γήπεδο και μέχρι το 30' προηγήθηκε με 3-0 με
γκολ των Ψυρίδη(10'), Γιοχάλα(18΄) και Σιάσου(30΄). Με εκτέλεση φάουλ στο 35' μειωσε
σε 3-1 ο Δημος Γαλατσιου με τον Κουλέπη.
Ένα σκορ που άλλαξε και πάλι μετά από λίγο
όταν στο 40’ π Ψυρίδης, σημείωσε το 4-1, με
το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη η εικονα του παιχνιδιου άλλαξε. Κατι
που ο Δημος Γαλατσίου ζητούσε κατι περισσότερο απο αυτον τον αγώνα κατι η χαλάρωση
και οι αλλαγές που έγιναν απο την μεριά του
Ο.Α.Ε.Δ. έδωσαν στον αγωνα ενδιαφέρον
καθως στο 65 ο Δήμος μείωσε σε 4-2 με τον
Λουκάκη και μπήκε ξανα στο παιχνίδι. Ακολούθησαν καλές φάσεις εκατέρωθεν των ομάδων
και στο 80΄ εγινε το 4-3 με δεύτερο προσωπικό γκολ του Κουλέπη, που ηταν και το τελικο σκορ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Ψυρίδης, Σταθόπουλος και Σιάσος, ενώ από
το Δήμο Γαλατσίου οι Κουλέπης Μπαντης Π.,
Λουκακης
ΟΑΕΔ: Καλαιτζής, Συνέσιος,Μακρής, Γκλάβας,Βασιλείου, Μανωλιάδης, Μπαρτζιώτης,
Σταθόπουλος,Σιάσος,Ψυρίδης, Λουκίδης,
Ντράχας, Γιοχάλας, Δίζος, Κανελόπουλος
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης
Μπαντης Πετρρος., Κουλέπης Κασιμης Σιώτας, Λουκακης Ζώης Μανδηλαρας Δήμος Τζανης Παπαδόπουλος (Βοτσικας).

Ένα βήμα μπροστά
Το προηγούμενο Σάββατο που πραγματοποιήθηκε αγωνιστική, λόγω του Πολυτεχνείου,
διεξήχθη και ο αγώνας μεταξύ των ομάδων
Εμπορική - ΕΦΚΑ 3-1 στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της 5ης αγωνιστικής. Αυτό σημαίνει
πως στο βαθμολογικό πίνακα αυτές οι δυο
ομάδες, παρουσιάζονται με έναν αγώνα περισσότερο, ενώ όπως είναι λογικό όταν θα διεξαχθεί αυτή η αγωνιστική (5η) θα υπάρξει
ρεπό και για τους δυο.

ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΦΚΑ 1-4
Μεγάλη νίκη με ανατροπή σημείωσε ο ΕΦΚΑ επικρατώντας του Υπουργείου Παιδείας με 4-1. Στο 10΄ο λεπτό ο Τσότρας άνοιξε το σκορ για
τους γηπεδούχους κάνοντας το 1- 0 . Στο 20 ο Ευθυμίου για λογαριασμό του ΕΦΚΑ έφερε το παιχνίδι στα ίσα κάνοντας το 1-1 Ενώ ο Μπούζης
στο 40 έδωσε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους κάνοντας το 1-2 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου Στην επανάληψη ο ΕΦΚΑ πάτησε
καλύτερα και κατάφερε να σημειώσει άλλα τρία γκολ Έτσι στο 58 ο Οικονόμου ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 1-3 με τον Ευθυμίου και των
Μπούζι να σημειώνουν από δεύτερο προσωπικό γκολ και ο μεν πρώτος στο 73’ κάνοντας το 1-4 ενώ ο δεύτερος στο 87 διαμορφώνοντας το
τελικό 1-5. Δοκάρι είχε Ο Πουρνάρας στο 15’. Διακρίθηκαν οι Ευθυμίου Μπούζης Γεωργούλης Ζορμπάς από τους νικητές και από την πλευρά
του Υπουργείου Παιδείας οι Τζώρτζης Χαλιλης Πουρνάρας.
ΕΦΚΑ Γεωργούλης Ζορμπάς Πολυγένης Φράγκος Σαββίδης Τσουβαλτσίδης Ακτύπης Ευθυμίου Μπούζης Οικονόμου Τσαλαπατάνης (Σιούνας
Σταυρακάκης Κατσαβός, Λύκος, Κατσάνης
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