
Απο τις πιο ισχυρές ομάδες του πρωταθλήματος της μεγάλης κατηγορίας είναι και η ΟΣΥΠΑ, που
κάθε χρόνο αποτελεί την αδιαφιλονίκητη ρυθμιστή του πρωταθλήματος

Πολύ εύκολη νίκη σημείωσε ο
Δήμος Αθηναίων, κόντρα στην
Πυροσβεστική την οποία  νί-
κησε 7-0 και την υποχρέωσε
στη 2η ήττα της στο πρωτά-
θλημα. Τέσσερα γκολ σημείωσε
ο Τσαβδαρίδης!

Παρότι η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, προηγή-
θηκε στο σκορ, εν τούτοις το Υπ
Εσωτερικών/Περιφέρειας, με
επιμονή και υπομονή, κατάφερε
να κάνει την ολική ανατροπή και
να επικρατήσει με σκορ 3-2,
στο τέλος του αγώνα

Η νίκη του Ταχ Ταμ, με σκορ 4-3
επί του δυσκολοκατάβλητου
ΓΛΚ και μάλιστα με ανατροπή,
διατηρεί τους νικητές στην κο-
ρυφή της Β’ κατηγορίας, έχον-
τας κάνει μέχρι σήμερα το
απόλυτο σερί νικών. 
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ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 3-2
Σ΄ένα πραγματικό ντέρμπι με άγρια ομορφιά
που τα είχε όλα, πέντε γκολ-δύο δοκάρια-δύο
αποβολές και πολλές φάσεις στο πλαίσιο της
4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της
ΑΔΕΔΥ,  το Υπουργείο Εσωτερικών/Περιφέ-
ρειας νίκησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ήταν ένα παιχνίδι που θα ζήλευαν όλοι,  αλλά
και ιδιαίτερα επικίνδυνο για καρδιακούς προς
το τέλος του αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι προ-
ηγήθηκαν μόλις στο 2′ με πλασέ του Κουκό-
πουλου που έφυγε στην αντεπίθεση. Στο 60′ ο
Κίτσης με εντυπωσιακό σκροπ  ισοφάρισε σε
1-1, ύστερα από ωραία ενέργεια του Κουρ-
τίδη. Στο 73′ και στο 76’  είχαμε αποβολή με
δεύτερη κίτρινη του Καστάνη για το Υπ Εσωτε-
ρικών/Περιφέρειας και Μουζής από το ΥΕΘΑ.
Στο 83′ ο Γκάτσης με κεφαλιά έκανε το 2-1
μετά από ωραία εκτέλεση φάουλ του Βαρυθυ-
μιάδη  για τους γηπεδούχους, ενώ στο 88′ ο
Μυκωνιάτης με εξ’ επαφής σουτ από ασίστ
του Κουκόπουλου ισοφάρισε σε  2-2 και αφού
προηγήθηκε μοιραίο λάθος των αμυνομένων
και του Ζέρβα. Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο
Λαζάκης μετα από εύστοχο χτύπημα πέναλιτ
στο 90’, ύστερα από ανατροπή του  Κίτση.
Διακρίθηκαν ιδιαίτερα για το ΥΕΘΑ οι Κουκό-
πουλος, Μυκωνιάτης. Ενώ από τους νικητές
όλοι οι παίκτες προσπάθησαν δίνοντας τον
καλύτερό τους εαυτό και ανταποκρινόμενοι
στις απαιτήσεις του δύσκολου ντέρμπι. 
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Ζέρβας,
Μακρίδης, Πλατής, Βαρυθυμιάδης, Μαυρέλης,
Καστάνης, Κίτσης, Γκάτσης, Λαζάκης, Συμεω-
νίδης, Κουρτίδης.  Μπάρτζος,   Νακόπουλος ,
Μίχας Δ., Μίχας Ι., Στασινόπουλος.
ΠΟΕ-ΥΕΘΑ (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαν-
νακάκης, Σακκάς, Καστανιώτης, Μουζής, Πα-
ρούσης, Κουκόπουλος, Καραβασιλειάδης,
Χαρακάκος (46´ Χαλυκιάς), Αγγελίδης (68´
Μυκωνιάτης), Ελ Ράντυ.

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - Δ.Ο.Ε. 2-3
Το  παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Βουλή Στα
30" δευτερόλεπτα με τη σέντρα πάσα του Χα-
ραλαμπίδη στον Ασημακόπουλο αυτός σέντρα
στον Βαγγε και αυτός με τη σειρά του πλασέ

και γκολ, κάνοντας το 1-0.  Στο 20 σέντρα του
Καραβελη και ο Ασημακόπουλος με πλασέ
μέσα απ' την περίοχη για το 2-0. Λάθος γύρι-
σμα στον τερματοφύλακα της Βουλής και από
ασυνεννοησία αυτογκόλ, με συνεπεια να γίνει
το 2-1.  Ακολούθησαν δύο πολύ μεγάλες ευ-
καιρίες για τη Βουλή μετά από σέντρα και πάλι
του Ασημακόπουλου ο Βαγγες στο πλασέ
έστειλε την μπάλα άουτ και άλλη μία τεράστια
ευκαιρία με τον Ασημακόπουλο σε τετ α τετ
αλλά άργησε να πλασάρει. Και η ΔΟΕ από τη
μεριά της απώλεσε κάποιες ευκαιρίες, χωρίς
όμως να καταλήξουν στα δίχτυα του Κεπίδη.
Κάτι που δεν συνέβη όμως στην περίπτωση
του 82’ όπου ύστερα από συνδυασμό ο Κον-
τοβάς με σουτ ισοφάρισε σε 2-2, ενώ ο ίδιος
στο 89’ με προβολή ύστερα από πάσα του Σε-
ρέτη έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του
κάνοντας το 2-3, που ήταν και το τελικό. Δια-
κρίθηκαν από τους νικητές οι Ρεσιτης, Τσίν-
τζος, Πανάγος, Τσιτλακίδης. 
Βουλή Κεπιδης Γροντης Τσαμαδης Καραβελης
Γουργιώτης Χαραλαμπίδης Μπαράκος Ξαφα-
κης Εμιρζας Ασημακόπουλος Βαγγές (Βασιος
Ζουζουλης).
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Μουστάκας, Πανάγος, Αγιανί-
δης, Λάζος, Κοντοβάς, Τσίντζος, Τσιτλακίδης,
Κούσης,Εμμναουήλ,  Σερέτης (Χαιδεμένος,
Γιώτης, Παπαθανσίου).

Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ 2-0
Συνεχίζει τις καταπληκτικές της εμφανίσεις η
ΟΣΥΟ, οι οποίες συνοδεύονται από νίκες. Οι
οποίες την φέρνουν στη δεύτερη θέση του
βαθμολογικού πίνακα της μεγάλης κατηγο-
ρίας. Εκείνο που αποδεικνύεται είναι πως ο
Λεωνίδας Καπατσώρης, μέχρι στιγμής πάει
διαβασμένος στο γήπεδο και καταφέρνει να
παίρνει το θετικό αποτέλεσμα, όπως συνέβη
και με το ΥΠΠΟ. Το πρώτο μέρος, έληξε ισό-
παλο 0-0 με τις δυο ομάδες να δημιουργούν
και να χάνουν ευκαιρίες. Στην επανάληψη τα
πράγματα άλλαξαν. Στο 67’ ο Καπερώνης με
πλασέ από παράλληλη σέντρα, άνοιξε το
σκορ κάνοντας το 1-0, για να πάρει τη σκυ-
τάλη ο Καλαλής που από ασιστ του Μυστιλό-
γλου έκανε το 2-0, που ήταν και το τελικό. Στο
83’ ο Καπερώνης είδε το σουτ πουεπιχείρησε

να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι.
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Καναβάκης, Κα-
ραγιάννης, Καρίτζης, Αμπελιώτης, Σακκάς Και-
δατζής, Καπερώνης, Μυστιλόγλου, Καλάλης,
Δήμος  (Ραδίτης, Ζαμπάρας, Χατζηγιάννης,
Πιας).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - 
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 3-2
Μετά τα δύο πολύ ατυχή αποτελέσματα σε
πρωτάθλημα και κύπελλο η ομάδα των Επιμε-
λητηρίων βρήκε τον τρόπο να συνέλθει, κυ-
ρίως ψυχολογικά, με αποτέλεσμα  οι παίκτες
τους  να αποβάλλουν το άγχος και να αγωνι-
στούν με καθαρό μυαλό αλλά κυρίως με πολύ
πάθος και δύναμη από το πρώτο λεπτό. Έτσι
η  ομάδα μπήκε δυνατά με παίκτες που κυριο-
λεκτικά έτρωγαν σίδερα και δεν άφηναν καμία
φάση χωρίς να την κυνηγήσουν και έτσι κατά-
φεραν παίζοντας και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο
να πετύχουν μια πολύ σημαντική νίκη με σκορ
3-2 επί ενός πολύ δυνατού αντίπαλου όπως η
ΠΟΕ-ΔΟΥ, η οποία μάλιστα είχε αποκλείσει
την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ για τα προκριματικά του κυ-
πέλλου, το προηγούμενο Σάββατο. Από την
άλλη,  οι φιλοξενούμενοι δεν έπαιξαν το ποδό-
σφαιρο που έπρεπε, μένοντας στη μετριότητα,
αλλά και στη φλυαρία. Πάντως και οι δυο ομά-
δες αγωνίστηκαν με ελλείψεις.  Το σκορ άνοιξε
στο 30’ ο Βλάχος  κάνοντας το 1-0, για να ισο-
φαρίσει στο 31’ ο Βηχος. Στο 48’ τα Επιμελη-
τήρια προηγήθηκαν 2-1 με τον Αργυρίου.
Όμως οι φιλοξενούμενοι  ισοφάρισαν σε 2-2
με τον Πάσχο στο 50’. Το τελικό 3-2 διαμόρ-
φωσε και πάλι ο Αργυρίου στο 80’ . Αρκετές
ευκαιρίες και από τις δυο μεριές, με την
ΠΟΕ/Δ0Υ να βρίσκεται κοντά στο γκολ με τους
Κρητικό (από πάσα του Καρδούλα και από
πολύ κοντά σούταρε πάνω στον αντίπαλο
πορτιέρο), Πάσχο και Βέρρο. Καταπληκτική
εμφάνιση πραγματοποίησε κάτω από τα δοκά-
ρια ο Καραμάνης με καθοριστικές επεμβάσεις. 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Καραμάνης, Χριστόπουλος,
Νίνος, Χάλιακας, Καπράλος, Αντωνίου, Μπα-
λαδήμας, Βήχος, Κοτσάνης, Τσιμπούκης,(Πι-
ζάνιας), Αργυρίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  7-0
Συνεχίζοντας την καταπληκτική του πορεία, ο Δήμος Αθηναίων, δεν συνάντησε καμία αντίσταση με αντίπαλο την Πυροσβεστική, την οποία νίκησε
με το ευρύ  7-0. Με τη  νίκη του αυτή ο Δήμος παραμένει στην κορυφή έχοντας κάνει το 4Χ4 και μαζί με την ΟΣΥΟ, είναι οι δυο  ομάδες που μέχρι
στιγμής προχωρούν αήττητες. Σε μεγάλη μέρα ο Τσαβδαρίδης σημείωσε τέσσερα γκολ και ήταν από τους παίκτες, που πράγματι έβαλαν το λιθα-
ράκι τους στη νίκη. Δυο γκολ σημείωσε ο Ροντρίγκεζ κι ένα ο Στρατής. Η Πυροσβεστική δεν κατάφερε να μπει στο πνεύμα του αγώνα και δίκαια
ηττήθηκε, παραμένοντας στην 9η θέση. 
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Ο.ΣΥ.Π.Α. - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 4-1

Πολύ καλή ήταν η ΟΣΥΠΑ σε όλη την διάρκεια του αγώνα, χάνοντας πάρα
πολλές ευκαιρίες, είχε 2 δοκάρια και ο τερματοφύλακας της ΠΟΕΔΗΝ ήταν ο
κορυφαίος της ομάδας του  κάνοντας σωτήριες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα
το τελικό σκορ να μείνει μόνο στο 4-1. Συγκεκριμένα στο 5΄έγινε η πρώτη
φάση για τους γηπεδούχους με τον Μαγκάτο να σουτάρει μέσα από την πε-
ριοχή στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ. Στο 8΄ο Καλλώνης σουτάρει για
να αποκρούσει ο τερματοφύλακας αλλά στο 10΄μετά από πάσα του Καλλώνη
ο Μαγκάτος μέσα από την περιοχή σουτάρει δυνατά για να κάνει το 1-0.Στο
15΄μπάσιμο από δεξιά από τον Παπακώστα σέντρα στη περιοχή σουτ του
Καλλώνη διώχνουν οι αμυνόμενοι πάνω από την γραμμή της εστίας. Ο ίδιος
παίκτης όμως στο 20΄μετά από εξαιρετική σέντρα του Παπακώστα και απ ευ-
θείας σουτ στη κίνηση από το ύψος της μεγάλης περιοχής πραγματοποίησε
το 2-0. Στο 25΄μετά από διείσδυση από αριστερά του Μαγκάτου ο Μαγειρίκας
από 3 μέτρα αστοχεί στο να  σκοράρει. Στο 30’  επικίνδυνη επίθεση   των φι-
λοξενούμενων μετά από πάσα στην πλάτη της άμυνας ο έμπειρος Πουρίκης
μειώνει σε 2-1. Μετά το σε βάρος τους τέρμα οι γηπεδούχοι βγήκαν ξανά
στην επίθεση και στο 35΄ο Καλλώνης σε κατά μέτωπο επίθεση περνά 2-3 αν-
τιπάλους μπαίνει στην περιοχή πλασάρει τον εξερχόμενο τερματοφύλακα
αλλά αυτός καταφέρνει να αποκρούσει σε κόρνερ. Στο 40΄ ο Μαγκάτος μετά
από κάθετη πάσα του Αμουτζιά μπαίνει στη περιοχή και σουτάρει κάνοντας
το 3-1. Το Α΄ ημίχρονο τελειώνει με μια ακόμη απόκρουση του τερματοφύ-
λακα της ΠΟΕΔΗΝ σε σουτ του Παπακώστα. Το Β΄ ημίχρονο ξεκίνησε πάλι
με τους γηπεδούχους να επιτίθενται κατά κύματα όμως η αστοχία τους στην
τελική προσπάθεια , στο 50΄με τον Μαγκάτο, στο 55΄με τον Καλλώνη,στο
58΄με τον Αμουτζιά να πλασάρει σε τετ α τετ και να  αποκρούει ο τερματοφύ-
λακας, ο οποίος απέκρουσε στο 60΄ το σουτ σε  νέο τετ α τετ του Καλλώνη,
στο 63΄μετά από συνδυασμό Μαγκάτου , Αμουτζιά Μαγειρίκα ο τελευταίος
πλασάρει στη γωνία πάνω όμως στον τερματοφύλακα. Στο 66΄μετά από
πάσα του Μαγκάτου ο Καλλώνης μπαίνει στη περιοχή σουτάρει η μπάλα κτυ-
πάει στη κάθετη δεξιά δοκό και βγαίνει άουτ. Στο 75΄ μετά από εκτέλεση
φάουλ του  Μαγειρίκα αποκρούουν ασθενώς οι αμυνόμενοι η μπάλα φθάνει
στον Καρρά ο οποίος από 8 μέτρα μόνος με τον τερματοφύλακα σουτάρει
δυνατά και στέλνει την μπάλα στην συμβολή της δεξιάς καθέτου και οριζον-
τίου δοκού για να διώξουν στην συνέχεια οι αμυνόμενοι. Στο 80΄ο Καλλώνης
εξιλεώθηκε για τις ευκαιρίες που έχασε κάνοντας ύστερα από πάσα του Κα-
ραγιώργου το 4-1. Στο Β΄ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με αξιώσεις 2
φορές στην περιοχή της ΟΣΥΠΑ στο 68΄όταν μετά από κάθετη πάσα στην
πλάτη της άμυνας βγαίνει τετ α τετ ο επιθετικός της αλλά ο Γέργης βγήκε
γρήγορα από την εστία του και έπεσε στα πόδια του αποσοβώντας τον κίν-
δυνο και στο78΄όταν βγήκε από δεξιά μια σέντρα σουτ χωρίς να προλάβει
κάποιος επιθετικός να σουτάρει προς την εστία. Από την ΟΣΥΠΑ δεν υπάρ-
χουν υστερήσαντες ξεχώρισαν όμως οι Παπακώστας, Μαγκάτος, Καλλώνης
και Αμουτζιάς. Από τους ηττημένους που το πάλεψαν διακρίθηκαν εκτος του
σκόρερ Πουρίκη και οι Τσιμπρής με τον Αλεξόπουλο.
ΟΣΥΠΑ (Ανδρινόπουλος-Δραγώτης): Γεργης, Δρακόοπουλος, Καρράς, Κον-
τογεώργης, Παπακώστας, Τσούμας, Αμουτζιάς, Σακαρέλος, (Καραγιώργος),
Μαγειρίκας (Κανέλλης), Μαγκάτος (Κοτσοβός), Καλλώνης. 

Και ο Κίτσης… φοβέρα θέλει!
Μάλλον χρειάζονταν  να τα «ακούσει» ο Γιάννης Κίτσης, στην ανάπαυλα του
ημιχρόνου, από τον Δημήτρη Μίχα, ώστε να μπει στο δεύτερο μέρος ο καλός
αυτός παίκτης και να σηκώσει στις πλάτες του, την ομάδα του Υπουργείου
και όχι μόνον. Αλλά και να προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι, αφού  πάνω του
κτίστηκε η ανατροπή και η μεγάλη νίκη του Υπουργείου επί της φιλόδοξης
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ με τον τελικό δείκτη του σκορ να δείχνει το 3-2!

Στα χνάρια του Ψαρρά ο Σιδέρης
Στα χνάρια του Ψαρρά, βαδίζει ο Βασίλης Σιδέρης της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, με τα
γούρια του. Κάτι που έγινε για μια φορά ορατό, στον αγώνα του Σαββάτου,
όταν ο Δημήτρης Μίχας του Υπ Εσωτερικών/Περιφέρειας, τον προσκάλεσε
να καθίσει μαζί του και να τον κεράσει καφέ, εν τούτοις εκείνος προτίμησε να
πάει στην γνώριμη θέση του πίσω από το τέρμα της Καλλιθέας και από εκεί
να παρακολουθήσει όλο τον αγώνα, με τον καφέ κερασμένο. Πάντως ο ίδιος
το παραδέχεται πως έχει τα γούρια του σε κάθε παιχνίδι γι αυτό και φροντίζει
να μην τα χαλάει…
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 7 -0
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Δ.Ο.Ε. 2 -3
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 4 -1
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ 2 -0
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 3 -2

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 3 -2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4 12 4 0 0 19 0
2 Ο.Σ.Υ.Ο. 4 12 4 0 0 10 0
3 4 9 3 0 1 13 8
4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 4 7 2 1 1 7 11
5 Δ.Ο.Ε. 4 6 2 0 2 5 9
6 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 4 5 1 2 1 15 9
7 Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ 4 5 1 2 1 9 5
8 Ο.ΣΥ.Π.Α. 4 4 1 1 2 7 6
9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 4 4 1 1 2 4 13
10 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 4 2 0 2 2 8 12
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 1 0 1 3 4 15
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 4 0 0 0 4 4 17

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Δ.Ο.Ε.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Αν
Ο.Λ.Μ.Ε. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 0 -2
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 -1
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. 2 -1
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ο.Δ.Υ.Ε. 6 -3
Γ.Λ.Κ. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 4 10 3 1 0 17 7
2 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 9 3 0 1 13 8
3 Ο.Λ.Μ.Ε. 4 7 2 1 1 11 8
4 Ο.Α.Ε.Δ. 4 7 2 1 1 10 7
5 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4 7 2 1 1 11 9
6 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5 7 2 1 2 10 10
7 ΕΦΚΑ 4 6 2 0 2 10 8
8 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3 5 1 2 0 8 5
9 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 4 1 1 2 8 12
10 Γ.Λ.Κ. 4 3 1 0 3 10 13
11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 2 0 0 0 2 1 5
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 4 0 0 0 4 6 23

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΚΑ 3 -1
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Ο.Δ.Υ.Ε. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ.Λ.Κ.
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Ο.Λ.Μ.Ε. - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 0-2
Έπρεπε να περάσουν τέσσερις αγωνιστικές
για να μπορέσει το Υπ Παιδείας να πάρει την
πρώτη του νίκη. Μια νίκη που είχε διπλή ση-
μασία, αφού εκτός από τους τρεις πόντους της
νίκης έσπασε και το σερί των θετικών εμφανί-
σεων των γηπεδούχων, που μέχρι σήμερα δεν
είχε ηττηθεί. Κλειδί της επιτυχίας ήταν η
σωστή τακτική που ακολούθησε η ομάδα, δί-
νοντας χώρο στον αντίπαλο,με καλή λειτουρ-
γία στην άμυνα αλλά και με έναν
Μουράτογλου που με δυο σπουδαίες απο-
κρούσεις στο πρώτο μέρος, κράτησε το μηδέν.
Στο δευτερο οι φιλοξενούμενοι έχοντας ουσία
κατάφεραν να σημειώσουν δυο γκολ και να
πάρουν τη νίκη. Το σκορ άνοιξε στο 60’ ο Μη-
τσιάκης από ασίστ του Πατήλα, κάνοντας το 0-
1. Τα τέρματα διπλασίασε στο 70’ ο
Μυταλούλης σημειώνοντας το 0-2, που ήταν
και το τελικό.  Ηταν μια μεγαλη νίκη απέναντι
σε μια πολυ καλη ομαδα, όπου  και οι δυο
ομάδες έχασαν ευκαιρίες (Μητσιάκης, Μυτα-
λούλης από τους νικητές). Δεν υπήρξε υστερή-
σας από τους νικητές, με υπέρτερους τους
Πατηλας, Ιωσηφιδη, Χαλιλη.

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - 
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1-1
Απώλεια βαθμών για τους τραπεζικούς που
ήθελαν και μπορούσαν να πάρουν τους τρείς
βαθμούς αλλά η ατυχία τους και ο τερματοφύ-
λακας των Εφοριακων τους το στέρησαν . Το
ματς ξεκίνησε με τους τραπεζικους να θέλουν
να σκοράρουν από νωρίς αλλά στο πρώτο
λεπτό η κεφαλιά του Άνθη βρήκε το οριζόντιο
δοκάρι της εστίας. Στο 10' στο 15' στο 25´ οι
τραπεζικοί θα μπορούσαν να ανοίξουν το
σκορ αλλά τα σουτ των Τσουρα Βλαμη Ραγ-
κούση είτε περναγαν άουτ ειτε τα απέκρουε ο
αντίπαλος τερματοφύλακας. Σαν να μην
έφθανε αυτό στο 40' σε ένα μαρκάρισμα του
Λιάπη ο διατητής έδειξε την άσπρη βούλα και
ετσι οι Εφοριακοί άνοιξαν το σκορ με τον Αι-
δίνη να ευστοχεί και να δημιουργεί  επιπλέον

άγχος τους τραπεζικούς. Το δεύτερο ημίχρονο
ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για την ομάδα
ΕΝ.Α.Σ που όμως θα μπορούσε να το πληρώ-
σει όταν σε  αντεπίθεση των Εφοριακών ο Μα-
νωλάκος με δύσκολη απόκρουση κράτησε το
1-0 και τους τραπεζικους στην διεκδίκηση του
ματς. Στο 50' ο Βλάμης άγγιξε την ισοφάριση
αλλά η απευθείας εκτέλεση φάουλ σταμάτησε
στην συμβολή των δοκών του ανύμπορου να
αντιδράσει τερματοφύλακα των Εφοριακών .
Στο 75' ήρθε η ισοφάριση όταν από εκτέλεση
φάουλ του Βαρδακώστα ο Λιάπης σκόραρε με
καρφωτή κεφαλιά . Στο τελευταίο 15' προσπά-
θησαν οι τραπεζικοί να πάρουν την νίκη αλλά
οι ευκαρίες των Βλάμη - Άνθη - Ραγκούση -
Λιαπη σταμάτησαν στον αντίπαλο τερματοφύ-
λακα .  Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι
Αϊδίνης, Γκίκας Χρ.
ΕΝ.Α.Σ : Μανωλάκος - Μιχαλόπουλος - Καλ-
λομενίδης (60' Τσάμπρας) - Λιάπης - Τσούρας
(60' Γιγκλάς) - Άνθης - Κουτσουπιάς (60' Κιού-
σης) - Βαρδακώστας - Βλάμης - Ραγκούσης -
Γεωργόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - 
Ο.Δ.Υ.Ε. 6-3
Κι όμως μέχρι το 75’ το σκορ  ήταν ισόπαλο 3-
3. Η ΟΔΥΕ, όσο άντεχαν τα κότσια των παι-
κτών τους, κατάφεραν να ελέγχουν τον αγώνα,
όμως στο τελευταίο τέταρτο, τα πράγματα άλ-
λαξαν ο Δήμος έχοντας περισσότερες δυνά-
μεις και ουσία, κατάφερε να επικρατήσει 6-3.
Μόλις στο 5’ ο Δήμος προηγήθηκε 1-0 με τον
Τσούλο, ενώ ο Μπαντής Π στο 20’ διπλασίασε
τα τερματα κάνοντας το 2-0, με το οποίο έληξε
και το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο αγώ-
νας έγινε πιο δυνατός και όχι μόνον, αλλά είχε
και περισσότερα γκολ! Ο Παπαναγιώτου με
σουτ μείωσε σε 2-1. Όμως αυτό δεν πτόησε
τους γηπεδούχους που στο 55’ με τον Κοσμά
Α., έκανε το 3-1. Η ΟΔΥΕ με δυο συνεχόμενα
γκολ του Παπαναγιώτου στο 62’ με κεφαλιά
και στο 75’ με τον Παγίδα ισοφάρισε σε 3-3.  Η
συνέχεια ήταν συναρπαστική, αφού ο Δήμος

Γαλατσίου, με δυο επιπλέον γκολ κατάφερε να
πάρει τη μεγάλη νίκη. Ο Κοσμάς Α., και Μπάν-
της Π., στο 80’ και 85’ , διαμόρφωσαν για το
τελικό  6-3.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Τσούλος, Μπαντής Π., Κοσμάς Αρ. και από
τους ηττημένους οι Τσετσώνης, Παπαναγιώ-
του, Χατζηνικολάου. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Δημητρακοπουλος
(Μπαντής Π), Μπαντης Χρηστος Μπαντης Πε-
τρος Κουλέπης Κασιμης Σιώτας,  Κοσμας Στέ-
λιος (Μανδηράς),  Τζανης (Τσιάκος),
Σκαβαρας Τσουλος Κοσμας Άρης.
Ο.Δ.Υ.Ε.: Φαλουτσος (Αποστολάκος) Χατζηνι-
κολάου Δρέκος βούζας Παπαμιχαήλ Μποραζά-
νης Ασθενιδης Δανιηλίδης Παπαναγιωτου
Παγίδας Τσετσόνης, Στωικος.

Γ.Λ.Κ. - 
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3-4
Παιχνίδι για γερά νευρά μεταξύ των δυο μονο-
μάχων και επτά γκολ, ικανοποίησε όλους όσοι
αγωνίστηκαν. Μεγάλη ανατροπή για το Ταχ
Ταμιευτήριο που έδειξε σε έναν ακόμη αγώνα,
πως μπορεί να γυρίσει παιχνίδια και από το 2-
0, με το οποίο προηγήθηκε το ΓΛΚ. Μόλις στο
5’ ο Δημος και στο 35’ ο Καζόλης, έδωσαν
αέρα δυο τερμάτων στους γηπεδούχους.
Όμως ο Νίκος Ιατρίδης μείωσε σε 2-1. Αυτό το
γκολ ήταν η αρχή για την ολική ανατροπή των
φιλοξενουμένων. Έτσι στο 65’ ο Γιώτης ισοφά-
ρισε σε 2-2, για να ακολουθήσουν άλλα δυο
γκολ που έκριναν τη συνάντηση. Στο 70’ ο
Γιώτης ανατράπηκε και ο Συριανός από την
άσπρη βούλα έκανε το 2-3, ενώ ο ίδιος (Συ-
ριανός) ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-4.
Το τελικό 3-4  διαμόρφωσε ο Μαρκόπουλος.
Αυτή η  νίκη είναι η τρίτη για τους πρωτοπό-
ρους της Β’ κατηγορίας, που με 10 βαθμούς,
δείχνει μια σταθερή εικόνα. Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Συριανός, Γιώτη, Μαρσώνης,
ενώ από τους ηττημένους οι Μαρκόπουλος,
Λαγός, Φουντουλακης. 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Ο.Α.Ε.Δ. 2-1
Δέκα λεπτά πριν λήξει ο αγώνας, το Υπ Γεωργίας κατάφερε να πάρει τη  νίκη με τέρματα 2-1, που είναι η δεύτερη στο πρωτάθλημα. Το πρώτο
μέρος έληξε ισόπαλο 0-0 με τους δυο μονομάχους να προσπαθούν να φθάσουν με αξιώσεις στο γκολ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Αντίθετα
στην επανάληψη κρίθηκε το ματσάκι και η νίκη για τους γηπεδούχους. Το σκορ άνοιξε ο ΟΑΕΔ στο 55’ με τον Ψυρίδη, κάνοντας το 0-1.  Όμως
όλα άλλαξαν μετά το πέναλτι που κέρδισε το υπουργείο στο 70' και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Γάγκο, που κέρδισε ο Μπαρμπαγιάννης.  Οι γηπε-
δούχοι πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και άλλαξαν  τη ροή του αγώνα, με συνέπεια να σημειώσουν  το 80’  με τον Μπαρμπαγιάννη με
κοντινό πλασέ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Μπαρμπαγιάννης, Γάγκος Μπαρμπαγιάννης. 
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Μακρής, Γεωργατζέλης, Γκλάβας, Σταθόπουλος, Ντράχας, Μπαρτζιώτης Ψυρίδης, Λουκίδης, Δίζος, Γιοχάλας, Ευ-
θυμιάδης, Κανελόπουλος.
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