Έπρεπε να περάσουν έξι αγωνιστικές, ώστε να καταφέρει η Εμπορική να πάρει το πρώτο της 3ποντο
στο πρωτάθλημα επικρατώντας 4-1 της ΟΔΥΕ

Παρά την όποια προσπάθεια
κατέβαλαν τόσο οι Εφοριακοί
όσο και η ΟΛΜΕ, για να πάρουν τη νίκη για λογαριασμό
τους, εν τούτοις παρέμειναν στο
1-1, αποκομίζοντας απο ένα
πόντο ο καθένας
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Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 4-1
Μεγάλη νίκη με ανατροπή πήρε η ΠΟΕ/Δ0Υ,
οι παίκτες της οποίας περίμεναν το δεύτερο
μέρος, ώστε να μετακινήσουν το δείκτη του
σκορ προς τη δική τους μεριά. Και όπως αποδείχθηκε τα κατάφεραν, αφού σημείωσαν
άλλα τρια γκολ. Από την άλλη η Βουλή έκανε
καλή εμφάνιση, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες οι οποίες δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα με
συνέπεια και λογικά να τα έχουν με την τύχη
τους. Οι ποδοσφαιριστές της Βουλής μπήκαν
πιο δυνατά στο ματς και παραλίγο να ανοίξουν
το σκορ όταν Ζουγκας και Βαγγες συνδιαστηκαν πολύ ωραία αλλά ο πρώτος στο τετ α τετ
δε κατάφερε να νικήσει τον Κατσιπάνο. Πολύ
ωραία ενέργια από τον Σταύρου όπου εκμεταλευτηκε το λάθος της αμυνας και με ιδανικό
πλασέ έκανε το 0-1 για τη Βουλή στο 35’. Τεράστια ευκαιρία με τον Βαγγε για να κάνει το
2-0 μέσα από την περιοχή με γυριστό σουτ. Οι
γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 στο 44’ με τον
Συμεωνίδη, ενώ ο ίδιος ήταν ο παίκτης που
έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Στην
επανάληψη η εικόνα άλλαξε και οι γηπεδούχοι
ήταν πιο ουσιαστικοί με συνέπεια η νίκη να
έρθει δίκαια. Ο Κουρής από ασίστ του Τζανετάκη στο 70’ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο
3-1. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Συμεωνίδης
ύστερα από ωραίο συνδυασμό των Τζανεταάκη και Κουρή με τον τελευταίο να βγάζει σε
θέση βολή τον Συμεωνίδη που ευστόχησε κάνοντας το τρίτο του προσωπικό γκολ. Πάντως
και στο δεύτερο ημίχρονο η Βουλή είχε δυο
ευκαιρίες με τους Βαγγέ και Σταύρου. Ουδείς
υστέρησε από τους νικητές, ενώ όλοι όσοι
έδωσαν το παρών συμμετείχαν στον αγώνα.
ΠΟΕ/Δ0Υ (Ψαρράς, Νικολής): Κατσιπάνος,
Βέρρος, Ζωχιός, Καστάνης, Μηλαδόπουλος,
Τάπραντζης, Γκόγκας, Βλάχος, Κουρής, Συμεωνίδης, Πλατής, (Χρήστου, Φτούλης Εμ., Ζαρωτιάδης, Κοκορόσκος, Τζανετάκης).
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντοπουλος Γροντης Ρεντος Βασιος Γουργιωτης Μπαρακος Εμιρζας Ζουγκας
Βαγγες Χαραλαμπιδης Σταύρου αλλ Αρβανίτης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - Ο.Σ.Υ.Ο. 1-4
Όλα κρίθηκαν στο πρώτο 20λεπτο για την
ΟΣΥΟ με τους παίκτες της τελευταίας να παίζουν ουσιαστικό ποδόσφαιρο και να καταφέρνουν να προηγούνται ακόμη και με 4-0. Τα
Επιμελητήρια κατάφεραν να φανούν μόνον
στο δεύτερο μέρος και να αλλάξουν προς το
καλύτερο την αγωνιστική τους εικόνα. Το
σκορ άνοιξε μόλις στο 5’ ο Δήμος που εκμε-

ταλλεύτηκε λάθος της άμυνας των γηπεδούχων και με πλασέ στην κλειστή γωνία έκανε το
0-1. Μετά από τρια λεπτά ο Γιαννακάκης με
διαγώνιο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή ,
διπλασίασε τα τέρματα της ομάδος του κάνοντας το 0-2. Στη συνέχεια το όπλο του πήρε ο
Σερέτης και με δυο προσωπικά του γκολ, μείωσε κάθε ελπίδα στους αντιπάλους του, ώστε
να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο 13’ με
κεφαλιά και στο 20’ ύστερα από μακρινή ασιστ
του Παπαχριστόπουλου. Τα Επιμελητήρια στο
δεύτερο εμφανίστηκαν καλύτερα κι έχασαν ευκαιρίες με σουτ του Νϊνο και ωραία κεφαλιά
στο δοκάρι του Καπράλου, ενώ μείωσαν 1-3
με πέναλτι του Αργυρίου, που ήταν και το τελικό. Από τους νικητές εκτός των σκόρερ, άρεσαν επίσης και οι Παπαχριστόπουλος,
Καραγιάννης, Φώλιας. Απο τους ηττημένους
άρεσαν οι Αργυρίου και Καπράλος.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Καραμάνης, Καπράλος, Γεροκωνσταντής, Πιζάνιας, Νίνος, Χριστόπουλος, Καρυστινός, Ζιάγκας, Κατσάνης,
Αργυρίου, Τενεκούδης, Μπαρέλης.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Σακκάς, Παπαχριστόπουλος, Αμπελιώτης, Καραγιάννης, Φώλιας, Καπερώνης, Δήμος, Σερέτης, ΓΙαννακάκης,
Ροδίτης, (Καρίτζης, Πιας, Ζανιάς)

Ο.ΣΥ.Π.Α. - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 6-1
Εύκολη επικράτηση της ΟΣΥΠΑ επί της ΠΟΕΔΗΝ με 6-1. Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή
καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα. Στο 3΄ άνοιξαν το σκορ όταν μετά από σέντρα του Χριστοδουλόπουλου, από δεξιά, ο Τσιτλακίδης με
προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή έκανε το
1-0. Στο 25΄είχαμε αντιστροφή ρόλων όπου ο
Τσιτλακίδης έβγαλε κάθετη πάσα στον Χριστοδουλόπουλο ο οποίος με πλασέ έκανε το 2-0 .
Στο 30΄σουτ του Παπακώστα ελάχιστα άουτ
και φθάνουμε στο 35΄όπου και πάλι ο Τσιτλακίδης βγάζει ασίστ στον Χριστοδουλόπουλος ο
οποίος με ωραίο πλασέ κάνει το 3-0. Στο 42΄ο
Χριστοδουλόπουλος έκανε το χατ τρικ με
ωραία προσπάθεια και σουτ το οποίο αρχικά
απέκρουσε ο τερματοφύλακας στη συνέχεια η
μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και
έσκασε μέσα από την γραμμή του τέρματος.
Στο Β΄ ημίχρονο, όπως ήταν αναμενόμενο,
έπεσε ο ρυθμός του παιχνιδιού αλλά και πάλι
η ΟΣΥΠΑ ήταν απειλητική και στο 55΄ο Καλλώνης μετά από πάσα του Παπακώστα μπήκε
στη περιοχή και με σουτ έκανε το 5-0. Στο
70΄ήταν η σειρά του Παπακώστα να σκοράρει
με σουτ μέσα από την περιοχή. Στα τελευταία
15΄η ΠΟΕΔΗΝ βγήκε μπροστά για να πετύχει

το γκολ της τιμής , δημιούργησε 2 ευκαιρίες
και μείωσε τελικά στο 85΄ με τον Νικολόπουλο.
Τέλος στο 88΄ήταν η τελευταία ευκαιρία του
παιχνιδιού για την ΟΣΥΠΑ όταν ο Παπακώστας πέρασε έναν αμυντικό μπήκε στην περιοχή μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα
αλλά το σουτ που έκανε το απέκρουσε ο τελευταίος σε κόρνερ. Από την ΟΣΥΠΑ διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Κοντογεώργης,
Χριστοδουλόπουλος, Κανέλλης, Τσιτλακίδης,
ενώ από τους ηττημένους οι Νικολόπουλος και
Πουρίκης.
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης): Νικολόπουλος, Τσίντζος
(Δρακόπουλος), Κοντογεώργης, Φράγκος,
Λάζος, Κοτσοβός, Χριστοδουλόπουλος (Σακαρέλος), Κανέλλης (Οικονόμου), Τσιτλακίδης,
Καλλώνης(Νιώτης), Παπακώστας.

Έκτη συνεχόμενη νίκη για το ΥΕΘΑ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Αυτή τη φορά αντίπαλος η ομάδα της Περιφέρειας, που υπέκυψε
με βαριά ήττα με σκορ 2-6. Με το ξεκίνημα ο
Αγγελίδης μόλις στο 4’, άπιαστο σουτ στην
γωνία, 0-1. Στο 8’ με όμορφη προσωπική
ενέργεια ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, ο
Κολλυρόπουλος. Άμεση αντίδραση από τον
Κουκόπουλο στο 10’, με πλασέ στην κίνηση,
από ασίστ του Νταντή. Στο 30’ ανατροπή του
Χαρακάκου, εύστοχη εκτέλεση από τον Αγγελίδη και σκορ ημιχρόνου 1-3. Στο ξεκίνημα του
δεύτερου ημιχρόνου, ο Στασινόπουλος μείωσε
σε 2-3, με εύστοχο χτύπημα πέναλτυ. Ακολουθεί ένα πολύ όμορφο γκολ από ομαδική ενέργεια, τελική ασίστ του Νταντή, εκτελεστής ο
Κουκόπουλος, στο 60’ 2-4. Στο 75’ το 2-5 με
χατ τρικ του Αγγελίδη και το σκορ έκλεισε ο
Χαρακάκος με προσωπική ενέργεια στο 89’.
Σε υψηλά επίπεδα η απόδοση των φιλοξενούμενων παικτών, διακρίθηκαν ιδιαίτερα Νταντής, Κουκόπουλος, Αγγελίδης και Χαρακάκος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ: Μίχας Ι.,
Γιαννοπουλος, Μακρυγιώργος, Ψαρομιχελάκης, Δημητρόπουλος, Μαυρέλης, Κωτσιόπουλος, Μπάρτζος, Μακρίδης, Στασινόπουλος,
Κολλυρόπουλος, (Κοντούδης, Γεωργάκης,
Κορμέτζας, Γουναρίδης, Μιχαηλίδης, Κυρατζογλου).
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Σακκάς, Παπανικολάου,
Μουζής, Καρακώστας (55’ Βάγιας), Παρούσης, Μορφίδης, Χαρακάκος, Αγγελίδης, Νταντής (75’ Κομπορόζος), Κουκόπουλος.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7-1
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Δήμος Αθηναίων τον αγώνα με τον Δήμο Γαλατσίου. Κι αυτό αποτυπώθηκε και στο τελικό σκορ. Οι νικητές μετά από αυτή τη νίκη, συνεχίζουν να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή και οι πόντοι να παραμένουν και παλι στους 2, αφού η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ νίκησε 6-2 την Περιφέρεια. Το πρώτο μέρος έληξε 3-1 με τους φιλοξενουμένους να στέκονται καλύτερα και μάλιστα να
ισοφαρίζουν σε 1-1, ενώ στο δεύτερο δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να υποκύπτουν. Το σκορ άνοιξε ο Παπαμιχαλόπουλος, για να κάνει το 2-1 ο Μαχαίρας και στη συνέχεα ο Ροντρίγκεζ να σημειώσει το 3-1. Στην επανάληψη οι νικητές έκριναν πως έπρεπε να ανεβάσουν το δείκτη του σκορ και το έκαναν μάλλον εύκολα. Έτσι με οι Στρατής και Τσαβδαρίδης από δυο τέρματα ο καθένας που σημείωσε
εκτόξευσαν τον δείκτη στο 7-1, που ήταν και το τελικό. Ουδείς υστέρησε από τους νικητές…
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 6η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) 4-2
Νίκη με ανατροπή πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα παιχνίδι, που
από όλους κρίθηκε πως ήταν το καλυτερο την αγωνιστική που πέρασε.
Παροτι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν ακόμη και με 2-0, εν τούτοις στο
τέλος υποχρεώθηκαν σε μεγάλη ήττα
με σκορ 4-2. Στ πρώτο τέταρτο το
σκορ ήταν 0-2, με δυο τέρματα που
σημείωσαν οι Στυλιανού στο 20’ και
Καραμάνος στο 15’ με πέναλτι. Όμως
η αντίδραση του ΥΠΠΟ ήταν άμεση.
Στο 22 ο Κατσαβριάς μείωσε σε 1-2
και στο 31 ο Καραμανίδης ισοφάρισε
σε 2-2 με σουτ μέσα από την περιοχή.. Στο 38 ακυρώθηκε κανονικό
γκολ για το ΥΠΠΟ σύμφωνα με τους
ανθρώπους, με σκόρερ τον Καραμανίδη και ύστερα από ωραίο συνδυασμό των Στόϊκου που έβγαλε στην
πλάτη της άμυνας τον Κατσαβριά κι
αυτό πραγματοποίησε παράλληλη
σέντρα. Κι αυτό που δεν έγινε στη
φάση αυτή, έγινε στο 40’ επίσης με
τον Καραμανίδη από πάσα του Καλογερόπουλου, που ήταν και το σκορ
του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη και στο 56 ο Καραμανίδης με
δυνατό σουτ έκανε το 4-2. Καπου
εκει οι παιχτες του ΥΠΠΟ, νόμισαν
οτι το παιχνιδι τελείωσε και σε συναρτηση και με 5 αλλαγες που εκανε, η
ποιοτητα της ομαδας επεσε και η
ΑΕΠΕ πίεσε με αποτελεσμα να εχει

ενα δοκαρι στο 61ο λ. Και να μειωσει
σε 4-3 στο 68ο με τον Παινέση. Στο
74ο λ. εγινε η πιο ομορφη φαση του
αγωνα όταν σε εκτέλεση φαουλ του
ΥΠΠΟ με τον Στόικο η μπάλα τρανταξε το οριζόντιο δοκαρι και κάτω, οι
παικτες του ζητησαν γκολ αλλα ο διαιτητης εδειξε παιζετε, η φαση συνεχιστηκε σεντραρε απο πλαγια ο
Καλογεροπουλος ο Γκαβέρας έπιασε
μια ωραία κεφαλιά κι εστειλε τη
μπαλα στο κάθετο δοκάρι, στη συνέχεια αυτή περασε πισω απο τον
κιπερ και πριν φτασει στα απεναντι
πλαινά διχτυα απομακρυνθηκε απο
τους αμυντικους, με τους παιχτες του
ΥΠΠΟ να ζητουν εκ νέου γκολ! Ότι
δεν εγινε ομως στο 68ο, στο 76ο
λεπτο σε αντεπιθεση του ΥΠΠΟ ο
Καραμανιδης με ασιστ έδωσε στον
Γαβριηλακη που με ομορφο πλασε
εκανε το 5-3 που ήταν και το τελικό.
ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης,
Μαντάς, Γαβριηλάκης, Κατσαβριάς,
Καλογερόπουλος, Στόϊκος, Καραμανίδης, Τριανταφυλλου, Δαμίγος, Μπαντουδάκης, (Μάρκου, Γκαβέλας,
Ζερίνος, Οικονόμου, Γκαβέρας, Πετρόπουλος).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βορρίσης, Ευσταθίου, Τσαλκιτσίδης, Παπαδόπουλος,
Θεοχάρης, Πλιατσικούρης, Φραγκούλης, Παινέσης, Καραμάνος, Στυλιανού, Κανέλλος, (Κιέζος, Τέγας,
Λουκιπούδης).

Έκανε το 6Χ6

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
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Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 6ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 65

Σε τρια ματσάκια οι επιθετικοί είχαν
όρεξη, αφού οκτώ φορές εστειλαν
την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
6 18
2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
6 16
3 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
6 16
4 Ο.ΣΥ.Π.Α.
6 16
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
6 9
6 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
6 8
7 Ο.Σ.Υ.Ο.
6 7
8
6 4
9
6 3
10 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
6 3
11 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
6 3
12 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
6 1

Ν
6
5
5
5
3
2
2
1
1
1
1
0

Ι
0
1
1
1
0
2
1
1
0
0
0
1

Η
0
0
0
0
3
2
3
4
5
5
5
5

7
4
1
4
6
2

-1
-1
-4
-2
-1
-6

ΤΕΡ
27 6
26 5
21 5
20 5
16 17
16 23
10 9
13 23
10 20
8 22
9 29
9 21

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Α
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Ο.Σ.Υ.Ο.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 6η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ε.Φ.Κ.Α.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Γ.Λ.Κ.
Δ.Ο.Ε.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

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

‘Άλλη μια νίκη σημείωσε η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, επικρατώντας 6-2 της Περιφέρειας. Σε ένα αγώνα που αν μη τι
άλλο οι πρωτοπόροι ήθελαν τη νίκη, τα
κατάφεραν και μάλιστα, όπως αποδείχθηκε χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα.
Το τελικό 6-2 τα λέει όλα. Με τη νίκη
αυτό οιπρωτοπόροι της μεγάλης κατηγορίας έκτισαν μέχρι σήμερα το απόλυτο 6Χ6 και παραμένουν στην
κουρφή. Παράλληλα διατηρούν την
καλή αγωνιστική τους ψυχολογία, την
οποία χρειάζονται ώστε να συνεχίσουν
με τον ίδιο ρυθμό, προκειμένου να πετύχουν
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“Παρθενική” νίκη για την Εμπορική
Ο.Δ.Υ.Ε. - Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1-4
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε
η ομάδα του τραπεζικών σε ένα ματς με
πολλά νεύρα και από τις δύο ομάδες με εκατέρωθεν αποβολές. Το παιχνίδι ξεκίνησε με
τους γηπεδούχους να πιέζουν προσπαθώντας
να βρουν διαδρόμους για ένα γκολ. Όμως κόντρα στη ροή του αγώνα η ομάδα της ΟΔΥΕ,
άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0 με πλασέ του
Μποραζάνη στο 19’. ‘Αμεση ήταν η αντίδραση
των τραπεζικών που μετά από δύο λεπτά μετά
ισοφάρισε με προσωπική ενέργεια του Ραγκούση. Στο 25 ο Καρατζούνης με απ’ ευθείας
φάουλ έδωσε το προβάδισμα στους Τραπεζικούς, που έκαναν το 1-2, με το οποίο έληξε το
πρώτο μέρος. Σπουδαία απόκρουση του Αρβανιτη σε κεφαλιά του Τσούρα. Στην επανάληψη τη λύση έδωσαν οι αλλαγές των
Τραπεζικών. Πιο συγκεκριμένα στο 65’ ο Γιγκλάς έκλεψε την μπάλα και αφού απέφυγε και
τον τερματοφύλακα έδωσε έτοιμο γκο στον
Ραγκούση με πλάσαρε για να κάνει το 1-3. Το
τελικό 1-4 διαμόρφωσε στο 75’ ο Δημητρόπουλος με πλασέ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ραγκούσης και Ζήκος, ενώ από τους
ηττημένους οι Βούζας, Μποραζάνης, Παπαναγιώτου.
ΟΔΥΕ: Αρβανίτης, Βούζας, Κατσικάς, Παπαμιχαηλ, Ασθενίδης, Δανιηλίδης, Μποραζάνης,
Παπαναγιώτου, Αποστολάκος, Παγίδας.
EN.A.Σ : Λιάρος, Χρονόπουλος, Ζήκος (55’
Τσαμπρας), Μανωλάκος (60’ Γιγκλάς), Ανθής,
Τσούρας, Ανδρεάδης, Ραγκούσης, Κιούσης,
Δημητρόπουος, Καραντζούνης.

Μετά την ήττα και μάλιστα με το ευρύ 7-2 από
το πρωτοπόρο ΓΛΚ, το Ταχ Ταμ επανήλθε στις
νίκες. Παίζοντας πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο
οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φέρουν τοπαιχνίδι στα μέτρα τους και στο τέλος να πανηγυρίσουν μια νίκη που τους επιτρέπει να
παραμένουν κοντά στην κορυφή. Στο 15’ ο Ιατρίδης Ν από πάσα του Γιακαλή άνοιξε το

σκορ κάνοντας το 0-1, ενώ η ίδια φάση έλαβε
χώρα μέτα από δέκα λεπτά με τους ίδιους
πρωταγωνιστές, που στάθηκαν αιτία, ώστε να
προηγηθούν οι φιλοξενούμενοι 0-2. Ο ΕΦΚΑ,
κατάφερε να μειώσει στο 43’ σε 1-2 ύστερα
από λάθος του Σιδηρόπουλου. Το Ταχ Ταμ
που έδειξε πως ήθελε περισσότερο τη νίκη,
στο 65’ με τον Σαχινίδη έκανε το 1-3, που ήταν
και το τελικό, αν και ο τελευταίος σκόρερ στο
85’ είχε δοκάρι. Διακρίθηκαν από τους νικητές
οι Ιατρίδης Ν., Γιακαλής, Σαχνινίδης.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Τσότρας, Μπλάνας,
Συνοδνός, Κιορκτσης, Γιακαλής, Κανέρης,
Γιαννάκης, Ιτρίδης Ν., Σιδηρόπουλος, Σαχινίδης, (Ιατρίδης Ηρ., Παπαιωάννου, Νικολόπουλος).

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Ο.Α.Ε.Δ. 1-7
Τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε ο
ΟΑΕΔ, επικρατώντας αυτή τη φορά με σκορ
7-1 των Τελωνειακών, που έδειξαν πως δεν
μπόρεσαν να μπουν στο πνεύμα του αγώνα
και στο τέλος υπέκυψαν με το ευρύ αυτό
σκορ. Από την άλλη οι Τελωνειακοί μετά την
ήττα αυτή υποδέχθηκαν στην ίδια θέση τους
αντιπάλους τους, ισοβαθμώντας στην 3η θέση
έχοντας εννιά πόντους. Το σκορ άνοιξε στο
15’ ο Γεωργατζέλης κάνοντας το 0-1, για να
ακολουθήσουν άλλα δυο τέρματα με τους Ψυρίδη (28’) και Κληρονόμου (40’), για να λήξει
το πρώτο μέρος 0-3. Στην επανάληψη κι ενώ
οι Τελωνειακοί μείωσαν σε 1-3 στο 50’, εν τούτοις δεν είχαν την ίδια συνέχεια, αφού ακολούθησαν άλλα τέσσερα γκολ με τους Ψυρίδη
(55'), Κληρονόμο (63'), Ντράχα (72'') και Βασιλείου (80'). Διακρίθηκαν οι Κληρονόμος, Ψυρίδης, Γεωργατζέλης και ο Ντράχας, από τους
νικητές.
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Σταθόπουλος, Συνέσιος,
Μακρής, Ντράχας, Κληρονόμος, Δίζος, Βασιλείου, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης, Κανελόπουλος,
Γεωργατζέλης Δ.,

Γ.Λ.Κ. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 6-1
Με σπασμένα φρένα κυκλοφορεί το ΓΛΚ, που
με αντίπαλο το Υπ Γεωργίας, έπαιξε σπουδαίο
ποδόσφαιρο και κατάφερε να επικρατήσει με
το ευρύ 6-1.Ένα σκορ που σημειολογικά λέει
πολλά, αφού με τη νίκη αυτή οι νικητές παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα
προς όλους, πως φέτος είναι η χρονιά του. Το
πρώτο μέρος έληξε 4-0 και θα μπορούσε κανείς να πει πως ήδη είχε διαμορφωθεί και το
τελικό αποτέλεσμα. Σε μεγάλη μέρα ο Σακελλαρόπουλος (το ένα με πέναλτι) που σημείωσε τρια γκολ. Τον ακολούθησε με δυο γκολ ο
Καλογιάννης, που ίσως είναι και ο καλύτερος
φορ του πρωταθλήματος. Και τους σκόρερ
συμπλήρωσε ο Λογοθέτης με ένα πολύ δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Το τελικο 6-1
διαμόρφωσε στο 80’ ο Γιαννόπουλος με ατομική ενέργεια. Ουδείς υστέρησε από το ΓΛΚ,
ενώ από τους ηττημένους οι Γιαννόπουλος,
Κακάκης, Σαλτερής.

Με… πυροβόλο στην επίθεση
Το φετινό ΓΛΚ, δείχνει φέτος πως σχεδιάστηκε, ώστε να μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Μπορείνα βρισκόμαστε μόνον στην 6η αγωνιστική και ουδείς μπορεί από τόσο νωρίς, να
κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και ποιος θα τερματίσει στην πρώτη θέση, εν τούτοις μπορεί
κάποιος να πει, πως ήδη βλέπει καπνό στο
βάθος του ορίζοντα. Κι αυτός ο καπνός, έρχεται από το ποδοσφαιρικό στρατόπεδο του
ΓΛΚ. Με πέντε νίκες και μια μόνον ήττα, οι
παίκτες του ΓΛΚ, όχι άδικα, μπορούν να κλείνουν το μάτι στην κατάκτηση της πρώτης
θέσης και άρα σε μια πιθανή άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Πάντως αν συνεχίσει στον
ίδιο ρυθμό και σε κάθε αγώνα, οι παίκτες παίζουν καλή και ανταγωνιστική μπάλα, τότε σίγουρα αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Πολύ
μεγάλη δύναμη διαθέτει στην επίθεση που σε
έξι αγώνες έχει σημειώσει 28 τέρματα και είναι
η πρώτη και των δυο κατηγοριών.

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - Ο.Λ.Μ.Ε. 1-1
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των Εφοριακών και της ΟΛΜΕ. Σε ένα παιχνίδι που και οι δυο ομάδες πίεσαν για τη νίκη και την ήθελαν δίχως άλλο, το μόνο που κατάφεραν ήταν απλά και μόνον να διαμορφώνουν το τελικό σκορ, σημειώνοντας η κάθε μια ομάδα από ένα γκολ.
Πάντως εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ο δείκτης διαμορφώθηκε στο τελευταίο τέταρτο. Το σκορ άνοιξε στο 72’ με κεφαλιά ο Χαριζόπουλο, που έκανε το 0-1. Οι Εφοριακοί όπως αποδείχθηκε δεν το έβαλαν κάτω και στο 80’ ισοφάρισαν με σουτ του Φίλου, που έκανε το τελικό
1-1. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Ζαχαρόπουλος, Τσιάρας , ενώ από τους φιλοξενουμένους οι Τσιγγούλης, Χαριζόπουλος, Πετώνης,
Τσίντζιος.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ : Σταθόπουλος, Γκίκας Χρ., Μισσας, Γκίκας Τ., Ζαχαρόπουλος, Τάτσης, Τσιάρας, Αιδίνης, Ναρόζογλου, Μακρόπουλος, Φίλος.
Ο.Λ.Μ.Ε.: Τζουβαράς, Τσίντζιος, Πετώνης, Γαριπίδης Χ., Τσιγγούλης, Λύτρας, Ζαρνάβαλος, , Παπαιωάννου, Χαριζόπουλος, Δρούγκας, Σκόνδρας, (Αποστολόπουλος, Φαριπίδης Ι., Ιωάννου, Σταμόπουλος).
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