Για το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ η ΠΟΕ/ΔΟΥ, θα παραμείνει η ομάδα εκείνη που με την αγωνιστική
εικόνα και την πολιτιστική της συμπεριφορά, ανέβασε ψηλότερα τον πήχη του Αθλ Τομέα

Ο βετεράνος
πρώην άσος
της ΑΕΚ
Μπάμπης Ζαρωτιάδης,
αποκαλύπτει πως στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, έχει δημιουργήσει πολλές φιλίες

Στην πρόσφατη κοπή πίτας της
ΟΣΥΠΑ, το φλουρί έπεσε τον
ιδρυτή της ομάδος Χρήστο Δραγώτη!
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Παρουσία
της προέδρου του
πολιτιστικού Φούλης Πανταζή, οι έφοριακοί έκοψαν την
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Ο.Σ.Υ.Ο. 3-0
Ξεπέρασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την
πρόσφατη ήττα του ο Δήμος Αθηναίων (από
το ΥΕΘΑ) και στον αγώνα με την ΟΣΥΟ ,
έδειξε πως δεν επηρεάστηκε σε τίποτε, αλλά
παίζοντας καλό και ουσιαστικό ποδόσφαιρο
επικράτησε με σκορ 3-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μαχαίρας που
σημείωσε δυο γκολ. Από την άλλη η ΟΣΥΟ,
δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του αγώνα με συνέπεια να ηττηθεί. Το σκορ
άνοιξε στο 15’ ο Μαχαίρας κάνοντας το 1-0,
και στο 35’ ο Τσαβδαρίδης διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το 2-0, με το οποίο έληξε το
πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο Μαχαίρας με
ένα δεύτερο προσωπικό του γκολ, σημειώνοντας το 3-0 που είναι και το τελικό. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Χαϊκάλης, Βογιατζής, Τσαβδαρίδης, Μαγειρίκας.

ΒΟΥΛΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 4-2
Η ομάδα της Βουλής προηγήθηκε με 2-0 στο
πρώτο 10λεπτο με τον Βαγγέ το 1-0 με ωραία
ατομική προσπάθεια και το 2-0 με τον Χαραλαμπίδη με ομαδική προσπάθεια και ωραίο τελείωμα.Σ αυτό το διάστημα τα επιμελητήρια
έπαιζαν με 9 και σιγά σιγά έγιναν 11 Το 3-0 και
πάλι με τον Βαγγέ Ευκαιρία και για τον
Ζουγκα με το σουτ στο δοκάρι. Το ημίχρονο
έληξε χωρίς αλλαγή του σκορ. Στο δεύτερο
μέρος το σκορ έγινε 4-0 όταν Ασιμακοπουλος
σεντραρε ο Γκοτζαμάνης άφησε την μπάλα να
περάσει κάτω από τα πόδια και ο Αρβανίτης
με πολύ ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή
έκανε το 4-0. Παρά τα τέσσερα γκολ που δέχθηκαν τα Επιμελητήρια δεν το εβαλαν κάτω
και πίεσαν, Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Παπαιωάννου να δείξει την ικανότητά του στο σκοράρισμα και να κάνει και τα δυο γκολ των
φιλοξενουμένων στο 65’ και 70’, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2, ενώ μετά από πέντε
λεπτά ο ίδιος έχασε κλασική ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο χωρίς όμως συνέχεια. Διακρίθηκαν από τους ηττημένους οι
Παπαιωαννου Νινος Μπαλαδημας.
Βουλή Κεπιδης Γροντης Καραβελης Γουργιώτης Γκοτζαμάνης Καρανασος Χαραλαμπίδης
Εμιρζας Βαγγές Ζουγκας Ασιμακοπουλος.
(Αρβανίτης Κουτρομανος Πασχαλίδης)

Δ.Ο.Ε. - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0-9
Ένα εύκολο πρωινό για την ομάδα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ), η
οποία με σκορ 9-0, νίκησε την ομάδα της
ΔΟΕ, που άντεξε την πίεση της αντιπάλου
μόλις 17 λεπτά. Από εκείνο το σημείο και
ύστερα το ΥΕΘΑ άρχισε να «πυροβολεί» ακατάπαυστα ενώ τα περισσότερα γκολ προήλθαν από έξοχους συνδυασμούς. Στο 18΄ο
Καραβασιλειάδης τελικός αποδέκτης της μπάλας με μακρινό κεραυνό έκανε το 1-0, στο 20′
ο Κουκόπουλος μετά από έτοιμο γκολ που του

πάσαρε ο Χαρακάκος με κοντινό πλασέ το 20, στο 33′ ο Χαρακάκος με πλασέ το 3-0, στο
37′ μετά από φοβερό σουτ-κομήτη του Μυκωνιάτη αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή
όπου η μπάλα καρφώθηκε στο Γάμα το 4-0,
στο 46′ ο Καραβασιλειάδης με δυνατό σου το
5-0, στο 48′ ο Κουκόπουλος με πλασέ κι αφού
του έβγαλε ασίστ ο Γιαννακάκης το 6-0, στο
51′ ο Χαρακάκος με μαγική ενέργεια το 7-0,
στο 63′ ο Κουκόπουλος που σημείωσε χατ
τρικ το 8-0 ενώ στο 67′ ο Καραβασιλειάδης
που και αυτός έφθασε σε χατ τρικ έγραψε το
τελικό 9-0. Στο 40′ σε κεφαλιά του Κουκόπουλου η μπάλα αποκρούστηκε από το οριζόντιο
δοκάρι. Από τους νικητές εκτός από τους σκόρερ πολύ καλός ήταν και ο αρχηγός Παρούσης όπως και ο Γιαννακάκης.
ΔΟΕ (Βασίλης Ζημπλιακίδης-Σταύρος Χαϊδεμένος): Ρεσίτης, Τσίντζος, Κούσης, Αγιανίδης,
Γιαννόπουλος, Χαϊδεμένος, Εμμανουήλ, Σερέτης, Ελευθερίου, Ζημπλιακίδης ενώ έπαιξαν
επίσης οι Τσιτλακίδης, Παπαβασιλείου, Βλαχογιάννης.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΟΕΥΕΘΑ) (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Σακκάς
(46΄Ηλιόπουλος), Γιαννακάκης, Μουζής, Παρούσης, Καστανιώτης (46′ Χρυσοβέργης), Μυκωνιάτης, Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος,
Νταντής, Κουκόπουλος.

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ 3-4
Το πάλεψε όσο ποτέ η ΠΟΕΔΗΝ, κόντρα στην
ισχυρή ομάδα του ΥΠΠΟ. Αναμφίβολα η διαφορά δυναμικότητας μπορεί να ήταν αισθητή,
όμως εκείνο που έμεινε στη λήξη του αγώνα,
ήταν πως οι γηπεδούχοι κοίταξαν στα μάτια
τους αντιπάλους τους. Μόλις στο 4 λεπτό ο
Πετρόπουλος έχασε τετ α τετ με τον κίπερ να
αποκρούει, Στο 12 όμως με ωραία κεφαλιά
έκανε το 0-1 από κόρνερ του Καλογερόπουλου.. Στο 17 σειρά του Γκαβερα να μην βρει
δίχτυα από καλό σημείο, ξανά ο ίδιος στο 21
από καλή θέση αστόχησε, για να κάνει το 0-2
ο Καραμανιδης στο επόμενο λεπτό (22’). Στο
25 ο Γκαβερας μόνος του αλλά με αυτοθυσία
οι αμυντικοί κόψανε το σουτ και στο 33 , 34,
39, σειρά του Κατσαβριά από καλό σημείο να
νικιέται από τον κιπερ της ΠΟΕΔΗΝ. Το
ΥΠ.ΠΟ. Αρχίζει το β ημίχρονο με τέσσερις αλλαγές και άλλες τρεις στην συνέχεια. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα , να αποδιοργανωθεί η
ομάδα κάπως, αλλά και πλέον οι παίχτες να
θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω , και παραλίγο να το πληρώσουν.. Εκεί που έβλεπες ,
ένα ματς να πηγαίνει στο 5-0 η 6-0, η ΠΟΕΔΗΝ μείωσε σε 2-1 με τον Ιωαννίδη και έχασε
μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Η μπάλα πηγαινε πάνω - κάτω, και οι ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τον Γκαβελα, Γεωργιάδη,
Τριανταφύλλου , να χάνουν τα αχαστα. Παρ
όλα αυτά, σε σέντρα ακριβείας του Καλογερόπουλου, στη πλάτη της άμυνας της ΠΟΕΔΗΝ,

με άψογη και άπιαστη κεφαλιά, ο Γεωργιάδης
έκανε το 3-1 στο 72’ . Στο 81 ο Τριανταφύλλου
έβγαλε κάθετη μπαλιά στον Οικονόμου, ο
οποίος με πολύ όμορφο άπιαστο πλασέ,
έστειλε την μπάλα στη αριστερη γωνία του
κηπερ....κι ενώ όλοι περίμεναν ότι εδώ τελείωσε το ματς , η ΠΟΕΔΗΝ με ένα καταπληκτικό σουτ στο γάμα έκανε το 4-2 στο 85 με
τον Καγκέλη , και στο 89 με κεφαλιά από
κοντά το 4-3 με τον Πουρίκη. Δοκάρι είχε στο
28’ ο Κατσαβριάς με κεφαλιά, ενώ δεν δόθηκε
πέναλτι στον Καραμανίδη στο 41’.
ΥΠΠΟ: Ζερινος, Φωτάκης, Νιξης, Τριανταφύλλου, Καλογερόπουλος, Οικονόμου, Μπαντουδακης, Γκαβερας, Καραμανιδης, Κατσαβριάς ,
Πετρόπουλος, Μάρκου, Παρλαμεντης, Γκαβελας, Μαντάς, Καραμαλικης, Δήμου, Κουτσογιαννης

ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ - Ο.ΣΥ.Π.Α. 7-0
Δεν αντέχει κριτική ο αγώνας, αφού η διαφορά
δυναμικότητας μεταξύ των δυο αντιπάλων,
ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά του
αγώνα, όταν και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να
προηγηθούν στο 10’ ακόμη και με 2-0. Οι παίκτες του Υπουργείου μπήκαν πολύ δυνατά στο
παιχνίδι και στο 5’ έγινε το 1-0. Ο Λαζάκης πέρασε 3-4 αντιπάλους του και ανατράπηκε , με
τον Συμεωνίδη να σκοράρει από τα 11 βήματα. Τα τέρματα διπλασίασε στο 10’ ο Κίτσης
με πλασέ σε ωραία σέντρα του Κωτσιόπουλου. Το ημίχρονο έληξε 3-0 με τον Κίτση απλά
να σκοράρει σε ασιστ του Συμεωνίδη που πέρασε οποιον βρήκε μπροστά του, ακόμη και
τον τερματοφύλακα και έστρωσε στον σκόρερ.
Στην επανάληψη παρότι έγιναν οι αλλαγές, το
Υπουργείο συνέχισε να πιέζει κι έτσι κατάφερε να σημειώσει άλλα τέσσερα γκολ με τα
δυο τελευταία να είναι αυτογκόλ! Στο 50’ ο Συμεωνίδης με μακρινό σουτ σημείωσε το 4-0,
ενώ μετά από πέντε λεπτά ο Κίτσης κέρδισε
το ριμπάουντ σε σουτ του Κουρή, σημειώνοντας παράλληλα χατ τρικ. Το 6-0 έγινε με σουτ
του Γκάτση και αφού πρώτα χτύπησε η μπάλα
σε πόδι αμυνομένου. Το τελικό 7-0 διαμορφώθηκε στο 70’ όταν η μπάλα έφυγε από τα χέρια
του Γέργη και ο καραδοκών Κουρής απλά την
έσπρωξε στα δίχτυα. Αξίζει να αναφερθεί πως
στο 55’ ο Παπακώστα από το σημείο του πέναλτι σούταρε στο δοκάρι, ενώ μοιραίοι παίκτες αποδείχθηκαν οι Καλλώνης και
Παπακώστας από τους ηττημένους, που συμπλήρωσαν 11άδα στο 15’.
ΥΠ ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ.: Ζερβας, Κωτσιοπουλος,
Μακρίδης, Βαρυθυμιάδης, Μαυρέλης, ΠΛατής
Γκατσής, Συμεωνίδης, Κίτσης, Κουρής Λαζάκης, (Μπάρτζος, Μίχας Ι).
ΟΣΥΠΑ(Ανδρινόπουλος) : Γέργης, Δρακόπουλος, Οικονομου (Νιώτης), Τσούμας, Κοντογεώργης, Πανόπουλος, Καλλώνης, Κανέλης,
Σακαρέλος, Παπακώστας, Μπιτσέλης.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 2-1

Επανήλθε στις νίκες η Πυροσβεστική μετά την ήττα της από το ΥΠΠΟ την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Πυροσβέστες έδειξαν πως δεν τους
επηρέασε αυτή η ήττα, αφού με τους Εφοριακούς εδειξαν και πάλι τον πραγματικό τους εαυτό και κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 21.΄Όσον αφορά τον αγώνα κατά διαστήματα παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο, είχε δύναμη και ρυθμό. Το σκορ άνοιξε η Πυροσβεστική με τον Καραμάνο να κάνει το 1-0, ενώ τα τέρματα διπλασίασε ο Στυλιανού. Η ΠΟΕ/Δ0Υ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Πάσχο, και ο οποίος
διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως και οι δυο ομάδες απώλεσαν ευκαιρίες.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Βλάχος Τσακνιάς Ευσταθίου Θεοχάρης Τσαλκιτζιδης Φραγκούλης Πλιατσικούρης Καραμάνος Κανέλλος Στυλιανού Καρβούνης
(Κιέζος Πήλιουρας Παπαχρήστος Αθανασόπουλος Χαριζόπουλος
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος Τσαμαδης Ζωχιός Μηλαδόπουλος Γκόγκας Μπουζινέκης Βασιλείου Φτούλης Κ., Κρητικός Πάσχος Ταπρατζης (Κοκοροσκος Φτούλης Ε Χρήστου Ξυπολιάς Καραγιαλάνης Βλάχος).
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Κι όμως , το χούι και η μπάλα δεν κόβονται. Όσο
και αν θέλει κάποιος να φανεί κατώτερος των περιστάσεων και να το κάνει, δεν θα έχει μεγάλη
διάρκεια. Ακόμη και αν ο ήρωάς μας έχει παίξει
σε πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου, όπως ο
Μπάμπης Ζαρωτιάδης. Η ΑΕΚ και η Καλλιθέα
ήταν δυο ομάδες σταθμοί για την καριέρα του νυν
προπονητή της ΠΟΕ/Δ0Υ, δυο ομάδες που
έδωσε και πήρε πολλά. Έδωσε το σούπερ ταλέντο του και πήρε γνώσεις και καταξίωση. Ήταν
από τους τυχερούς που κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να παίξει μπάλα σε
επαγγελματικό επίπεδο. Από εκεί κι έπειτα, όταν αποφάσισε να αποσυρθεί
από την ενεργό δράση, είναι αλήθεια πως το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να
συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη φορά, διασκεδάζοντας! Έτσι
και παρά το γεγονός πως δέχθηκε πολλές προτάσεις να αναλάβει προπονητής σε τμήματα υποδομής, εν τούτοις προτίμησε ην ησυχία και την ηρεμία που
θα του εξασφάλιζε το εργασιακό πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, στο οποίο αγωνίζεται από το 1995! Όπως και ο ίδιος αναφέρει για εκείνο που μετάνιωσε ήταν
πως δεν ακολούθησε την καριέρα του προπονητή. Και με αφορμή αυτό του γίνεται η πρώτη ερώτηση:
Γιατί το μετάνιωσες;
-Γιατί πιστεύω πως οι γνώσεις που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια παίζοντας
ποδόσφαιρο και μάλιστα και σε επαγγελματικό επίπεδο, θα πάνε χαμένες. Και
είναι αλήθεια πως ήθελα πολύ να τις μεταφέρω στα νέα παιδιά και να τους διδάξω επίσης να αποφεύγουν το καλό από το κακό!
- Πιστεύεις πως στο ποδόσφαιρο υπάρχει κακό;
- Από τη στιγμή που υπάρχει καλό, θα υπάρχει και κακό. Το κακό στο ποδόσφαιρο είναι πως τα ταλέντα δυστυχώς δεν έχουν την ανάλογη τύχη και για
διάφορους παράγοντες δεν παίρνουν αυτό που αξίζουν. Και πολύ θα ήθελα
να μπορούσα να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση.
- Πως προκύπτει η ΑΔΕΔΥ και η ομάδα της ΠΟΕ/Δ0Υ;
- Από τη στιγμή που αποφάσισα να μην ακολουθήσω την προπονητική, η
επόμενη επιλογή μου ήταν πως θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να διασκεδάζω
παίζοντας ποδόσφαιρο. Και από τη στιγμή που αρκετοί συνάδελφοι και φίλοι
αγωνίζονταν στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, επέλεξα και σωστά όπως διαπιστώθηκε αργότερα πως σωστά έπραξα. Είναι ένα πρωτάθλημα που πράγματι
εκτός από τις ευεργετικές του ιδιότητες, εμπεριέχει και αυτό που όλοι ψάχνουν, την αγωνιστική ποιότητα. Και ειδικά η ομάδα της ΠΟΕ/Δ0Υ, ήταν, είναι
και θα παραμείνει μια ομάδα αξιόλογη, αξιόπιστη και ανταγωνιστική. Και είναι
αλήθεια πως δεν το έχω μετανιώσει. Στο διάστημα αυτό έχουν δημιουργηθεί
πολλές φιλίες.
- Τι λέει ο πάγκος της ΠΟΕ/ΔΟΥ;
- Υπάρχει μια πολύ καλή χημεία μεταξύ όλων όσοι σήμερα αποτελούμε την
ομάδα και την αγαπούμε. Κυρίαρχο στοιχείο της ύπαρξής μας είναι ο Γιάννης
Ψαρράς. Δεν έχω λόγια να εκφράσω τονπραγματικό μου σεβασμό γι αυτό το
σπουδαίο πρόσωπο. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σ’ αυτή την οικογένεια.
Θεωρώ πως όχι μόνον εγώ, αλλά και όλοι μας, χαιρόμαστε αυτό το οποίο κάνουμε κάθε Σάββατο, να δίνουμε ραντεβού στο γήπεδο πρωτίστως για να
βρεθούμε μεταξύ μας και κατά δεύτερο λόγο για να παίξουμε ποδόσφαιρο, γι
αυτό άλλωστε στο γήπεδο έχουν δημκουργηθεί μεγάλες φιλίες..

Το φλουρί στον Δραγώτη
Μέσα σε μια ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα έκοψε την πίτα της η ομάδα
της ΟΣΥΠΑ στο bar QUIN ( του γνωστού για την στήριξη του στην ομάδα
Γιώργου Παργανά) στην πλ. ΄Αμαρουσίου. Το Δ.Σ της ΟΣΥΠΑ εκπροσώπησε ο Γραμματέας Χρήστος Αγγέλου ο οποίος έκοψε και την πίτα.Τό
φλουρί έτυχε (πράγματι τυχαία και όχι προσυνεννοημένα) στον ιδρυτή και
σταθερή αξία της ομάδας Χρήστο Δραγώτη. Ηταν σίγουρα ένα ευχάριστο
διάλειμμα απο την καθημερινότητα που θα έχει και συνέχεια.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 10η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ.Ο.Ε.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ

Ο.Σ.Υ.Ο.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
Ο.ΣΥ.Π.Α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
10 27
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ
10 27
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
9 20
4 Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
10 20
5 Ο.Σ.Υ.Ο.
9 19
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
10 16
7 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
9 9
8 Δ.Ο.Ε.
10 9
9 Ο.ΣΥ.Π.Α.
9 7
10 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
10 7
11 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
10 7
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
10 0

Ν
9
9
6
6
6
5
2
3
2
2
2
0

Ι
0
0
2
2
1
1
3
0
1
1
1
0

3
4
0
2
3
7

Η
1
1
1
2
2
4
4
7
6
7
7
10

-0
-2
-9
-1
-4
-0

ΤΕΡ
39 3
49 16
35 12
27 17
24 11
19 21
19 21
14 39
15 23
11 28
11 34
11 49

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Δ.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 10η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Γ.Λ.Κ.

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

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
9 22
Ο.Α.Ε.Δ.
10 22
Γ.Λ.Κ.
10 19
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
10 19
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
8 14
ΕΦΚΑ
10 14
Ο.Λ.Μ.Ε.
10 13
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
10 13
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
10 12
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
9 11
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
10 4
Ο.Δ.Υ.Ε.
10 3

7
7
6
6
4
4
4
4
3
3
1
1

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

1
2
3
3
2
4
5
5
4
4
8
9

0 -0
7 -2
4 -2
0 -1
4 -3
4 -2

33 16
32 16
33 24
20 14
18 14
20 19
25 22
23 24
25 26
22 26
10 28
10 42

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΕΦΚΑ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ο.Α.Ε.Δ.
Γ.Λ.Κ.
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ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Ο.Δ.Υ.Ε. 0-1
Μεγάλη νίκη της ΟΔΥΕ, η οποία έγινε αποδεκτή με μεγάλη χαρά από όλους όσοι φορούν
την φανέλα της. Και ο λόγος είναι διπλός. Ο
πρώτος είναι πως ηταν η παρθενική νίκη για
την ΟΔΥΕ στο φετινό πρωτάθλημα και ο δεύτερος και ο πιο βασικός είναι πως σημειώθηκε
επι ενός αντιπάλου, που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και άρα
ο στόχος ήταν κοινός. Με τη νίκη της αυτή η
ΟΔΥΕ βρίσκεται στον -1 από τον αντίπαλό
του, ενώ σίγουρα διαμορφώνεται προς το καλύτερο και η ψυχολογία όλων. Το μοναδικο
γκολ σημείωσε στο 70’ο Αποστολάκος με
πλασέ και ύστερα από τετ α τετ που είχε προηγηθεί. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Φαλούτσος, Χατζηνικολάου και Δανιηλίδης.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Παπαμιχαήλ, Χατζηνικολάου, Μποραζάνης, Δρέκος, Αποστολάκος, Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου, Στόικος,
Παγίδας,,Μίχος, Καντζούρης,

ΕΦΚΑ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 0-0
΄Ένα από τα παιχνίδια που έληξε ισόπαλο 0-0,
χωρίς τέρματα την αγωνιστική που πέρασε και
στα δυο πρωταθλήματα ήταν και το ματσάκι
μεταξύ των ομάδων ΕΦΚΑ – Υπ Γεωργίας.
Ήταν ένα αμφίρροπο παιχνίδι μεταξύ των δυο
μονομάχων, που είναι αλήθεια πως δημιούργησαν εκατέρωθεν ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο
κάποια από αυτές να μετουσιωθεί σε γκολ.
Αυτό είχε σαν συνέπεια να λήξει ισόπαλο 0-0
και η κάθε μια ομάδα να αποκομίσει όφελος
ενός πόντου. Πάντως άξιο μνείας είναι το γεγονός πως και οι δυο ομάδες συγκατοικούν
στην 5η θέση έχοντας από 14 πόντους.
Παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε ο αγώνας
μεταξύ των ομάδων ΟΛΜΕ – Δήμος Γαλατσίου, με την πρώτη να κυριαρχεί στην αντίπαλη εστία και να σημειώνει επτά γκολ. Με
πολλές ελλείψεις παρουσιάστηκε ο Δήμος Γαλατσίου, γι αυτό το λόγο και δεν μπόρεσε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Σε καλή μέρα ο
Ζαρνάβαλος, σημείωσε τρια γκολ και ήταν
εκείνος που ουσιαστικά έβαλε το λιθαράκι της
νίκης. Δυο γκολ σημείωσε ο Τσίτζιος και από
ένα οι Λύτρας και ο Τσιγκούλης. Παρ’ όλα αυτά
ο Δήμος δεν το έβαλε κάτω και στο 55’ με τον
Δήμο μείωσε σε 5-1 και στο 70’ με τον Χρήστο
Μπαντή έκανε το 6-2. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Ζαρνάβαλος, Λύτρας, Τσιγκούλης,
Λιάσκος, Τζίντζιος. Από τους ηττημένους άρεσαν οι Μπαντης Χ., ΜπαντηςΠ., Ζωής.
ΟΛΜΕ Τσουβάρας Δωδέκατος Σπαντιδάκης
Λιάσκος Γαρυπιδης Τσόκρης Τσιγκούλης Τσίντζος Δρούγγας Λίτρας Ζαρναβαλος Πετωνης
Αποστολόπουλος Νικόπουλος
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π., Μπαντης

Χ., Μπαντης Π., Δημητρακοπουλος Μανδηλαρας Ζωής Ζιαγκος Τσουλος Σκαβαρας Παντελιας Δήμος
Αμφίρροπο παιχνίδι μεταξύ των αντιπάλων
που από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το
πόδι στο γήπεδο εκείνο που προσπάθησαν να
κάνουν είναι να αναλάβουν πρωτοβουλίες με
στόχο την επικράτηση. Πάντως κόντρα στη
ροή οι φιλοξενούμενοι είδαν στο 15’ και στο
18’ τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι με ενέργειες του Νίκου Ιατρίδη. Ενώ αντίθετα στο 20’
ο Μητσιάκης άνοιξε το σκορ. Στο 27’ ο Κανέρης από πάσα του Σιδηρόπουλου ισοφάρισε
σε 1-1, ενώ ο Ιατρίδης Ν στο 30’ έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 1-2.
Στην επανάληψη ο Ζαρνακούπης ισοφάρισε
σε 2-2, ενώ τρια λεπτά αργότερα ο Καραγιάννης με ωραία ενέργεια σημείωσε το 3-2. Ακολούθησε δοκάρι του Ιατρίδη Ν., στο 55’ , ενώ
μετά από δέκα λεπτά με αυτογκόλ του Κιορκτσή μετά από σέντρα του Καραγιάννη, διαμορφώθηκε το τελικό 4-2. Ευκαιρίες από τους
νικητές έχασαν επίσης οι Μητσιάκης (3), Ζαρνακούπης(2), Πουρνάρας, Μυταλούλης, Καραγιάννης. Κορυφαίοι του αγώνα ήταν οι δυο
πορτιέρο Μουράτογλου και Μαρσώνης, που
έκαναν σπουδαίες αποκρούσεις. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Ζαρνακούπης, Πιπιλίκας,
Τζώρτζης.
Ταχ Ταμ.: Μαρσώνης, Τσοτρας, Παπαιωάννου,
Συνοδινος, Κιορκτσης, Γιακαλής Σιδηρόπουλος, Κανέρης, Ιατριδης Ηρ., Ιατρίδης Ν., Γιαννάκης (Συριανος, Νικολόπουλος).

στο 35' μετά από ωραίο συνδυασμό ο Ραγκούσης σούταρε δυνατά κάνοντας το 3-1 που
ηταν και το σκορ του ημιχρόνου. Το δεύτερο
ημίχρονο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο
με τους τραπεζικούς να θέλουν να πετύχουν
και άλλα τέρματα πράγμα που το κατάφεραν
στο 55' με τον Γεωργόπουλο που ηταν ο πρωταγωνιστής του ματς όταν μπήκε μόνος του
επειτα από ασιστ του Βυλλιώτη και πλάσαρε
κάνοντας το 4-1 . Η ομάδα του ΟΑΕΔ με
ωραίο συνδυασμό μείωσε σε 4-2 με τον Γιοχάλα στο 65’. Το τελικό 4-3 διαμόρφωσε στο
76’ ο ίδιος (Γιοχάλας) με απ ευθείας φάουλ.
Στη φάση αυτή οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν αφού σύμφωνα με την άποψή τους, ο διαιτητής δεν καταλόγισε φάουλ υπερ της
Εμπορικής, άφησε τη φάση να εξελιχθεί και
στο φάουλ που κέρδισε ο ΟΑΕΔ άφησε να
παιχτεί γρήγορα με συνέπεια να σημειωθεί το
γκολ. Ευτυχως η νευρικότητα αυτή δεν στοίχησε στους τραπεζικούς που θα μπορούσαν
να πετύχουν και ένα 5ο τέρμα αλλά στο τετ α
τετ ο Γεωργόπουλος πλάσαρε άουτ. Διακρίθηκαν απο τους τραπεζικούς οι Γεωργόπουλος - Λιάσκος - Κεχαγιάς . Από τον ΟΑΕΔ
άρεσαν οι Σιάσος, Ψυρίδης, Γιοχάλας.
ΕΝ.Α.Σ : Μανωλάκος - Δανέζης - Κεχαγιάς Τσούρας (85' Τσάμπρας) - Άνθης - Γιγκλάς
(55´ Ανδρεάδης) - Βαρδακώστας - Λιάσκος Βυλλιώτης - Ραγκούσης - Γεωργόπουλος (80'
Κιούσης)
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Μακρής, Σταθόπουλος, Γκλάβας, Ντράχας, Σιάσος, Γιοχάλας,
Ευθυμιάδης, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης, Λουκίδης, Κανελόπουλος.

Γ.Λ.Κ. – ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4-3
Στο ντέρμπυ της αγωνιστικής μιας και έπαιζαν
ο 2ος ΟΑΕΔ με τον 4ο ΕΝ.Α.Σ κερδισμένοι
βγήκαν οι τραπεζικοί με σκορ 4-3 που δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς . Με την
έναρξη του ματς οι τραπεζικοί μπήκαν δυνατά
με σκοπό την νίκη που θα τους διατηρούσε
κοντά στις πρωτες θέσεις της βαθμολογίας και
ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι ξεκίνησαν να
δημιουργούν ευκαιρίες στην αντίπαλη εστία.
Στο 15' ο Λιάσκος άνοιξε το σκορ με κεφαλιά
όταν βρέθηκε στην σωστή θέση παίρνοντας το
ριμπάουντ από το πλασέ του Γεωργόπουλου
που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι . Πέντε λεπτά
αργότερα μετά από σύγχυση στην περιοχή ο
Γεωργόπουλος δεν μπόρεσε από κοντά να
κάνει το 2-0 κάτι που όμως πετυχε στο 25'
οταν μετά απο ωραία προσπάθια με φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στο Γ της εστίας
του ΟΑΕΔ. Η ομάδα του ΟΑΕΔ αντεπδρασε
προσωρινά όταν με ατομική προσπάθεια ο
Ψυρίδης αφού απέφυγε εναν αντίπαλο με
ωραίο τεχνητό σουτ μείωσε σε 2-1. Όμως οι
τραπεζικοί ήταν διψασμένοι για την νίκη και

Μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της ανόδου το
ΓΛΚ, μετά και την πρόσφατη νίκη που σημείωσε επι των Εφοριακών με σκορ 4-2. Οι μόλις
τρεις πόντοι που χωρίζουν από την κορυφή,
είναι μια απόσταση μικρή που δημιουργεί ελπιδες και σίγουρα δεν αφήνει αδιάφορους
τους νικητές. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 3-1
με δυο γκολ του Βελεάτη και ένα του Καλλιώρα. Οι Εφοριακοί παρότι βρέθηκαν πίσω
στο σκορ, εν τούτοις κατόρθωσαν να πάνε με
γκολ στο ημίχρονο που το σημείωσε ο Φίλος
στο 40’. Στην επανάληψη η πίεση που άσκησαν οι φιλοξενούμενοι έφερε αποτέλεσμα,
αφού και πάλι ο Φίλος έδειξε τις ικανότητές
του και στο 60’ μείωσε ακόμη περισσότερο σε
3-2. Όμως στο λεπτό αυτό αφυπνίστηκαν οι
γηπεδούχοι και κατάφεραν να κάνουν άλλο
ένα γκολ με τον Καλογιάννη να σημειώνει το
4-2. Το τελικό 4-3 διαμόρφωσε στο 83’ ο Μακράκης. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Βελαετης, Καλλιωρας, Δήμος, Φουντουλακης,
ενώ από τους ηττημένους άρεσαν οι Τζανετάκης και Τσεκούρας.

Μέσα σε ένα ευχάριστο απο κάθε άποψη κλίμα η αντιπροσωπευτική ομάδα της
ΠΟΕ/ΔΟΥ, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Τέτοιες στιγμές μπορεί κανείς
να δει αν ξεφυλλίσει την μακρόχρονη ιστορία της, αφού από ιδρύσεώς της,
πάντα τέτοια εποχή και στην ανατολή του νέου χρόνου πάντα λάμβανε χώρα
αυτή η «μυσταγωγία». Παρούσα ήταν εκτός των άλλων η πρόεδρος του πολιτιστικού τμήματος Φούλη Πανταζή, όπως επίσης και οι κ. Γωργιόπουλος και Νικολής. Αξίζει να σημειωθεί πως το φλουρί έτυχε στον Γκόγκα
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