Από τις ομάδες που αναμφίβολα έχουν βάλει και συνεχίζουν να βάζουν το λιθαράκι τους στο αθλητικό
οικοδόμημα της ΑΔΕΔΥ είναι και η ομάδα της Πυροσβεστικής

Τη νίκη που έψαχνε η Εμπορική
κατάφερε και τη βρήκε κόντρα
στο Υπ Παιδείας, επικρατώντας
5-0. Μια νίκη που ήρθε την κατάλληλη στιγμή να ανεβάσει τη
ψυχολογία όλων και να ισχυροποιήσει τη θέση της
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) 2-2
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ της
Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής. Ήταν μια
πολύ δυνατή μονομαχία μεταξύ των δυο αντιπάλων, που όμως δεν είχε την αίσια κατάληξη
που ίσως θα ήθελαν ο καθένας από τη μεριά
του. Πάντως ήταν ένα ματσάκι που είχε γρήγορο ρυθμό, αλλά και γκολ… Στο 25’ ο Παινέσης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ κάνοντας
το 0-1, για να ισοφαρίσει σε 1-1 ο Μπάρτζος
στο 30’ . Το πρώτο μέρος έληξε με την Πυροσβεστική να παίρνει και πάλι το προβάδισμα
στο 40’ με τον Κανέλλο, που έκανε το 1-2.
Στην επανάληψη η Περιφέρεια πιο πιεστική
κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον
Εμμανουήλ να κάνει το 2-1. Διακρίθηκαν από
τους γηπεδούχους οι Καραγεώργος, Εμμανουήλ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ:Μίχας
Μαυρέλης Ν., Μακρίδης, Ψαρομιχαλάκης, Πετράκης, Μαυρέλης Τ., Μπάρτζος, Σταύρουμ
Κολλυρόπουλος (Κοντούδης Μιχαηλίδης, Στασινόπουλος, Δημητρόπουλος, Δοξακιδης, Γουναρίδης, Αμανατίδης).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βορρισης, Θωμάκος, Βύρρος Βλακυριάκος,Πλιατσικούρης, Φραγκούλης, Χαριτόπουλος, Παπαχρήστος, Παινέσης,
Καραμάνος, Κανέλλος.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 2-1
Συνεχίζει την αήττητη πορεία του ο Δήμος
Αθηναίων επικρατώντας 2-1 της
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. και για 13ο παιχνίδι παραμένει
όχι μόνον στην κορυφή και την απόσταση από
το δεύτερο ΥΕΘΑ στους τρεις πόντους. Και
μάλιστα αυτή η νικη ήρθε ύστερα από ολική
ανατροπή, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ.
Από τη μεριά τους οι φιλοξενούμενοι αγνοούν
για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική τη νίκη. Το
σκορ άνοιξε στο 20’ ο Βλάχος κάνοντας το 01, αλλά μετά από 20 λεπτά ο Στρατής με απ’
ευθείας κόρνερ ισοφάρισε σε 1-1, που ήταν

και το σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη
και οι δυο μονομάχοι προσπάθησαν για τη
νίκη, όμως σίγουρα η αποβολη του 70’ από τη
μεριά τω φιλοξενουμένων, έδωσε την ευκαιρία
στο Δήμο Αθηναίων να σημειώσει στο 80’ ο
Τσαβδαρίδης ύστερα από λάθος του αντιπάλου πορτιέρο, κάνοντας το 2-1, που ήταν και
το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Στρατής, Μαχαίρας, Κοντιζάς.

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6-0
Σε ένα ακόμη παιχνίδι ο Γιώργος Καραμανίδης
ήταν ο πρωταγωνιστής της συνάντησης και ο
παίκτης που με την απόδοσή του, ακόμη δείχνει πως παραμένει ένας αιώνιος γκολτζής!
Σημείωσε τα τέσσερα από τα έξι συνολικά
γκολ που έκανε η ομάδα του και αναμφίβολα
σ’ αυτόν οφείλεται η ευρεία νίκη επί των Επιμελητηρίων με το δείκτη του σκορ να δείχνει
το 6-0. Επίσης το σκορ διατηρήθηκε στο επίπεδο αυτό χάρη στις σπουδαίες και σωρήριες
αποκρούσεις του πορτιέρο των ηττημένων. Το
πρώτο μέρος έληξε 2-0 με τον Καραμανίδη να
βάζει τη σφραγίδα του. Στο 19’ με πλασέ
άνοιξε το σκορ από ασίστ του Στόικου, ενώ
στο 38’ με μακρινό σουτ διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το 2-0. Στην επανάληψη δεν
άλλαξε κάτι τα αμυντικά προβλήματα των φιλοξενουμένων συνεχίστηκαν με συνέπεια το
ΥΠΠΟ, να κάνει άλλα τέσσερα γκολ. Στο 48’ ο
Κατσαβριάς από το ύψος της περιοχής με
σουτ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ
στο 52’ ο Πετρόπουλος με πλασέ έκανε το 4-0.
Ο τελευταίος στο 66’ δεν κατάφερε να νικήσει
τον τερματοφύλακα των Επιμελητηρίων που
απόκρουσε σωτήρια και πάλι, Όμως δεν συνέβη το ίδιο και με τον Καραμανίδη που στο
74’ και 82’ με προσωπικές του ενέργειες έκανε
το τελικό 6-0.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Μπαντουδάκης,
Μαντάς, Μάρκου, Καλογερόπουλος, Δαμίγος,
Καραμανίδης, Φωτακης, Κατσαβριάς, Πετρόπουλος, Στόικος, Οικονόμου, Ζερίνος, Γεωρ-

γιάδης, Γκαβέλας, Αιβάλης, Τριανταφύλλου.

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 7-2
Με πολλές ελλείψεις κατέβηκαν στο γήπεδο
της Αλεπότρυπας, και οι δυο μονομάχοι, που
όμως αυτό δεν εμπόδισε την ΠΟΕ/ΥΕΘΑ να
επικρατήσει 7-2 και να με το 3ποντο αυτό να
παραμείνει στη 2η θέση και να είναι μέσα στο
παιχνίδι της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
Στο 9′ ο Νταντής με ωραία ενέργεια και πλάγιο
διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0 για το ΥΕΘΑ που
είχε συντριπτική κατοχή της μπάλας. Στο 17′
πάλι ο Νταντής αφού πήρε το ριμπάουντ με
κοντινό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο
2-0. Στο 27′ ο Αρβανίτης μείωσε σε 2-1 για την
Βουλή και στο 24′ ο Βαγγές με ωραία ενέργεια
και σουτ ισοφάρισε σε 2-2. Στο 31′ ο Μορφίδης με φοβερό μακρινό σουτ-οβίδα και αφού
οι παίκτες του ΥΕΘΑ έκρυψαν την μπάλα σε
γρήγορη εναλλαγή της έκανε το 3-2. Στο 58′ ο
Χρυσοβέργης με κοντινή καρφωτή κεφαλιά
έκανε το 4-2, και στο 72΄ ο Κουκόπουλος με
κεφαλιά έκανε το 5-2. Στο 78′ από ασίστ του
Καραβασιλειάδη ο Μουζής από κοντά νίκησε
τον αντίπαλο γκολκίπερ κάνοντας το 6-2 ενώ
ο Κουκόπουλος με πλασέ και αφού πρόλαβε
την έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ έδωσε
τέλος στην σεμνή τελετή γράφοντας το τελικό
7-2. Για τους φιλοξενούμενους διακρίθηκαν οι
Χαρακάκος, Βάγιας, Μορφίδης, Παπανικολάου, χωρίς ωστόσο να υστερήσει κανείς παίκτης.
ΒΟΥΛΗ (Σώσης Γραμμένος): Φιλιντόπουλος,
Καρανάσος, Γροντής, Χαραλαμπίδης, Βάσιος,
Γραμμένος, Κούτρας, Ξαφάκης, Αρβανίτης,
Εμιρζάς, Βαγγές ενώ έπαιξαν επίσης οι Πασχαλίδης, Ζουζουλής.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΟΕΥΕΘΑ) (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Βάγιας, Παπανικολάου, Χρυσοβέργης, Μουζής,
Παρούσης (αρχηγός), Νταντής, Μορφίδης,
Κουκόπουλος, Χαρακάκος, Καραβασιλειάδης

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2-1
Το ντέρμπι μεταξύ δυο ομάδων που παλεύουν για την παραμονή τους στην κατηγορία, έληξε με την ΠΟΕΔΗΝ, να επικρατεί 2-1 και να παίρνει
βαθιά ανάσα για τη συνέχεια, αφού με το γκολ αυτό εφθασε τους 11 πόντους και δεν πέρασε μόνον τους αντιπάλους του, αλλά κάνοντας και
μια μικρή διαφορά στο +1. Σίγουρα ο δρόμος και δια τις δυο ομάδες είναι μακρύς και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη σωτηρία
τους. Το σκορ άνοιξε στο 40’ ο Πουρίκης με ωραία ενέργεια κάνοντας το 1-0 με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο Δήμος Γαλατσίου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με τέρμα που σημείωσε ο Μπουκης στο 55’. Όμως μετά από δέκα λεπτά
ο Μπίντζος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι που κέρδισε ο Χατζής. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Πουρίκης, Μπίντζος, Κοντογιάννης, ενώ από
το Δήμο Γαλατσίου οι Καραμανιδης , Σιωτας , Μπουκης
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Σιωτας Δαμηλος Τσαμαδης Τσουμας Μπουκης Τζανης Μπαντης Πετρος Τσουλος Μανδηλαρας Καραμανιδης
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 13η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
13 37
2 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
13 34
3 Ο.ΣΥ.Π.Α.
13 28
4 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
13 26
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
13 21
6 Ο.Σ.Υ.Ο.
13 16
7 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
13 16
8
13 13
9 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
13 11
10 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
13 10
11
13 9
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
13 6

ΝΙ
12 1
11 1
9 1
8 2
7 0
5 1
5 1
4 1
3 2
3 1
2 3
2 0

Η
0
1
3
3
6
7
7
8
8
9
8
11

2
6
1
7
2
2

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

ΤΕΡ
54 15
49 12
36 20
34 17
41 34
21 20
31 36
27 34
23 55
19 42
23 38
21 56

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 13η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Γ.Λ.Κ.
Δ.Ο.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

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

54

9

Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 13ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 54

Στον αγώνα μεταξύ των ομάδων
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 0 Βουλή 7-2 σημειώθηκαν συνολικά 9 γκολ

Ε.Φ.Κ.Α.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γ.Λ.Κ.
12 33
Ο.Α.Ε.Δ.
11 24
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
11 21
Ε.Φ.Κ.Α.
12 20
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
12 19
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
12 18
Ο.Λ.Μ.Ε.
12 15
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
11 12
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
12 12
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
11 10
Ο.Δ.Υ.Ε.
12 1
Δ.Ο.Ε.
0 0

11 0
8 0
7 0
6 2
6 1
5 3
4 3
4 0
3 3
3 1
0 1
0 0

1
3
4
4
5
4
5
7
6
7
11
0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ.
Γ.Λ.Κ.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Δ.Ο.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ε.Φ.Κ.Α.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
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1 -1
4 -3
Αν
1 -4
0 -5
3 -3

56
37
29
34
34
27
23
31
31
22
18
0

18
17
26
30
25
28
31
35
44
42
46
0
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ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0-5
Παράσταση για ένα ρόλο για την ομάδα της
Εμπορικής, που κόντρα σε ένα Υπ Παιδείας,
που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να υποστεί τη δίκαιη νίκη
με το ευρύ 5-0. Παρ’ όλα αυτά και η Εμπορική
δεν μπήκε στο πρώτο ημίωρο τόσο καλά όσο
θα ήθελε. Κι αυτό αποτυπώθηκε και στο σκορ,
αφού έπρεπε να φθάσει το 35’ για να ανοίξει
το σκορ ο Ραγκούσης. Και λίγο πριν λήξει το
πρώτο μέρος, ο Ανδρεάδης τροφοδότησε τον
Βλάμη κι αυτός με πλασέ διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το 0-2. Στην επανάληψη η Εμπορική συνέχισε να πιέζει και με τον
Ραγκούση στο 55’ ανέβασε το δείκτη του σκορ
στο 0-3. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα δυο
γκολ από τον Ανδρεάδη στο 65’ και τον Λιάρο
στο 75’ και οι οποίοι σφράγισαν και το τελικό
0-5. Μια νικη που σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό στο μάτι του αρχηγού των νικητών
Βαρδακώστα, που θέλοντας να βοηθήσει την
ομάδα του, έπαιξε με μπαταρισμένο το κεφάλι!
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Βαρδακώστας, Ραγκούσης, Ανδρεάδης.
EN.A.Σ (Π.EMΠOPIKH) : Μανωλάκος, Κεχαγιάς, Δανέζης (46’ Τσαμπρας), Χρονόπουλος
(70’ Κότσιρας), Βαρδακώστας (60’ Σουρβίνος),
Ανδρεάδης, Λιάρος, Βλάμης (55’ Κιούσης),
Τσούρας, Ραγκούσης (70’ Καραπας), Λιάσκος.

Γ.Λ.Κ. - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4-3
‘Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του
το ΓΛΚ, στην ξέφρενη πορεία του προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο,
που έχει θέσει ως στόχο. Ηταν μια νίκη σύμφωνα με το δείκτη του σκορ, δύσκολη με τους
Τελωνειακούς να μην καταθέτουν τα όπλα,
αλλά να παλεύουν το ματσάκι μέχρι τη λήξη,
ενώ να σημειωθεί πως η νίκη αυτή ήρθε
ύστερα από ολική ανατροπή. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν σε ένα
ακόμη παιχνίδι ο Καλογιάννης που σημείωσε
και τα τέσσερα γκολ και παίρνοντας με τον
τρόπο αυτό την ομάδα του από το χέρι και την
οδήγησε στη νίκη με 4-3. Στο σκορ προηγήθηκε 1-0 το ΓΛΚ με το τερμα του Καλογιάννη,
όμως δεν διατηρήθηκε για πολύ, αφού αρχικά
στο 20’ ο Σφύρης έφερε το παιχνίδι στα ίσα
κάνοντας το 1-1, ενώ μετά από δεκα λεπτά ο
Οικονόμου στο 35’ με πέναλτι έδωσαν το προβάδισμα στην ομάδα τους κάνοντας το 1-2.
Ένα σκορ που όμως δεν διατηρήθηκε για
πολύ, αφού το ΓΛΚ, όπως ήταν επόμενο πίεσε

και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και όχι
μόνον αλλά και να πάρει μια σπουδαία και ουσιαστική νίκη. Ο Καλογιάννης ήταν ο παίκτης
που με χατ τρικ, στο δεύτερο μέρος κατάφερε
να κάνει το 4-2, αν και θα μπορούσε το σκορ
να ήταν μεγαλύτερο, σύμφωνα με τια φάσεις
που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι. Παρ’ όλα
αυτά αυτό δεν ήταν και το τελικό σκορ, αφού ο
Οικονόμου με δεύτερο εύστοχο χτύπημα πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 4-3. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Σακελαροπουλος, Καλογιάννης, Μαρίνης, Μελτινος, ενώ από τους ηττημένους οι Οικονόμου Ηλιόπουλος,
Πρωτόπαππας.

Επανήλθε στις νίκες του το Ταχ Ταμ και μάλιστα αυτή τη φορά τη… νύφη την πλήρωσε η
ΟΛΜΕ… Το τελικό 4-1 είναι ένα δείγμα του
πάθους που έδειξαν οι νικητές και το πόσο περισσότερο ήθελαν το παιχνίδι. Η ΟΛΜΕ δεν
βρέθηκε σε καλή μέρα και ήταν επόμενο κόντρα σε μια ομάδα όπως το Ταχ Ταμ., που όταν
θέλει να παίξει καλό ποδόσφαιρο, τότε η νίκη
ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Στο 15’ με ατομική ενέργεια ο Σαχινίδης άνοιξε το σκορ, ενώ
στο 25’ η ΟΛΜΕ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να
ισοφαρίσει σε 1-1 και σ’ αυτό… «μάρτυρας»
είναι ο Μαρσώνης που απόκρουσε πέναλτι
του Τσιγγούλη. Κάτι που όμως δεν έκανε ο
Γιώτης στο 30’ με επίσης με πέναλτι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδος του κάνοντας το
0-2, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη η ΟΛΜΕ με τον Τσόκρη στο 55’ μείωσε σε 2-1, ο οποίος έδωσε
ελπίδες στην ομάδα του. Όμως στο 70’ ο Ιατρίδης Ν από πάσα του Σαχινίδη ανέβασε το
δείκτη του σκορ στο 3-1 και ουσιαστικά τέλειωσε το παιχνίδι, με τον Σαχινίδη στο 85’ με
ψηλοκρεμαστό σουτ να σφραγίζει το τελικό 41. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Σαχνίδης,
Γιώτης Στ., Συνοδινός, ενώ από την ΟΛΜΕ οι
Τσόκρης, Τσιγγούλης, Καραγιαννάκης.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Μπλανας, Κιορκτσης,
Παπαιωάννου, Τσότρας, Συνοδινος, Κανέρης,
Ιατριδης Ν., Σαχινίδης, Γιώτης Στ., Ιατρίδης
(Νικολόπουλς)

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3-3
Σε κακή μέρα το Υπ. Γεωργίας έφερε ισοπαλία
ενώ στο τέλος θα μπορούσε να είχε χάσει.
Ο αγώνας ξεκίνησε με την ομάδα των Εφοριακών πιο αποφασισμένη και έτοιμη ενώ η

ομάδα του Υπ. Γεωργίας δεν είχε ρυθμό. Στο
10’ σε φάση που φαινόταν αρχικά ακίνδυνη η
ομάδα των Εφοριακών άνοιξε το σκορ μετά
από εύστοχο σουτ του Γεωργακόπουλου. Η
ομάδα του Υπ. Γεωργίας προσπάθησε να αντιδράσει έστω και με ανορθόδοξο τρόπο αλλά
Αδαμόπουλος και Γάγγος δεν κατάφεραν να
σουτάρουν αν και σε πλεονεκτική θέση μέσα
στην περιοχή. Τελικά ο Γάγγος ήταν αυτός
που ξεκλείδωσε την άμυνα των Εφοριακών
στο 20’ αφού με ωραίο σουτ έστειλε την
μπάλα στην δεξιά άνω γωνία του τέρματος.
Στο 25’ ο Αδαμόπουλος με ωραία εκτέλεση
φάουλ στην ίδια γωνία έκανε το 1-2. Ο ίδιος
παίκτης στο 40’ με ωραίο πλασέ έκανε το 1-3
σκορ με το οποίο έληξε το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο το Υπ. Γεωργίας ήταν αυτό που
απειλούσε και ειδικά στο 55’ ο Αδαμόπουλος
έχασε μοναδική ευκαιρία να τελειώσει τον
αγώνα όταν μόνος του μέσα στην μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα πάνω στον αντίπαλο
τερματοφύλακα. Και εκεί κάπου η εξέλιξη του
αγώνα άλλαξε εις βάρος του Υπ. Γεωργίας.
Στο 60΄μετά από εκτέλεση φάουλ και με κεφαλιά έγινε το 3-2 ο Γρηγοράκης ενώ στο 80’
πάλι μετά από φάουλ και ασταθή απόκρουση
του Ζέρβα έγινε το 3-3 με τον Αϊδίνη. Στο 85’ η
ομάδα των Εφοριακών έχασε μοναδική ευκαιρία να προηγηθεί αλλά αυτή τη φορά ο Ζέρβας απέτρεψε το μοιραίο. Στο 90’ ο
Κατερινόπουλος έχασε μοναδική ευκαιρία να
γίνει ήρωας του αγώνα αλλά ενώ μπήκε μόνος
του από τα δεξιά και μόνος το με τον αντίπαλο
τερματοφύλακα έστειλε την μπάλα πάνω από
το οριζόντιο δοκάρι. Από την ομάδα του Υπ.
Γεωργίας οι περισσότεροι παίκτες είχαν κακή
απόδοση. Διακριθέντες ήταν οι Αδαμόπουλος,
Γάγγος και Κουτελιδάκης από τους νικητές ,
ενώ από τους ηττηθέντες Μακράκης ς, Γκίκας
Τ., Σταθόπουλος.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης , Σαλτερής
(45’ Χατζηδιαμαντής), Τασούλης, Μπούρας,
Κουτελιδάκης, Κακάκης (55’ Σουβλερός), Γάγγος (75’ Κουτσούρης) , Αδαμόπουλος, Λάμπος (55’ Κυριάκου) , Γιαννόπουλος (30’
Κατερινόπουλος).

Ο.Δ.Υ.Ε. - Ε.Φ.Κ.Α. 1-1
Δεν μπόρεσε αυτή τη φορά ο ΕΦΚΑ να κάμψει την αντίσταση της ΟΔΥΕ, στην οποία παραχώρησε ισοπαλία, με συνέπεια να μείνει πίσω, προς
το παρών στην διεκδίκηση της ανόδου. Από την άλλη η ΟΔΥΕ συνεχίζει το ταξίδι της στο πρωτάθλημα, παίζοντας πάντα με στόχο την ποδοσφαιρική διασκέδαση όλων όσοι συμμετέχουν στο φετινό ρόστερ. Το σκορ άνοιξε στο 40’ ο Παπαναγιώτου με σουτ και αφού πρώτα η μπάλα
βρήκε στο δοκάρι, κάνοντας το 1-0, το οποίο διατηρήθηκε μεχρι τη λήξη του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη ο ΕΦΚΑ βρήκε τα πατήματα του,
και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και με τον Σιούνα έκανε το 1-1, με το οποίο έληξε και ο αγώνας. Με την ισοπαλία αυτή ο ΕΦΚΑ βρέθηκε στην 4η θέση έχοντας 20 πόντους. Διακρίθηκαν από την ΟΔΥΕ οι Βούζας, Δρέκος, Χατζηνικολάου.
ΟΔΥΕ: Στόικος Βούζας, Δρέκος, Χατζηνικολάου, Κάτσικας, Μποραζάνης, Δανιηλίδης, Αρβανίτης, Παπαναγιώτου, Αποστολάκος, Παγίδας.
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