
Δεν έχει πάντα σημασία η νίκη αλλά κυρίως η συμμετοχή. Και για την ομάδα της ΟΛΜΕ αυτή  έχει πιο
μεγαλύτερη σημασία από κάθε τι άλλο...

Οχι μόνον επικράτησε η π.Εμπο-
ρική με το εμφατικό 4-1 του Ταχ
Ταμ., αλλά στέλνει τέσσερις ομά-
δες να διεκδικήσουν την άνοδο

Το Υπ Εσωτ/
Περιφ.,
έκοψε την
πίτα του,
παρουσία

του Φ Γκίκα αλλά και όλων των
παικτών του. Το φλουρί, έτυχε
στο κομμάτι του Σωτήρη Ζέρβα

Στις 23 Μαρτιου θα διεξαχθούν
κανονικα τα πρωταθλήματα
λόγων των εκλογών
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Οι δυο τραυματισμοί  του Κίτση πολύ σοβαρά
αφού υπέστη ρήξη χιαστών και αύριο Παρα-
σκευή θα χειρουργηθεί στο ΚΑΤ και του Συμε-
ωνίδη θλάση, ήταν κύριες αιτίες που το
Υπουργείο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στη
μεγάλη σημασία του αγώνα και να ηττηθεί 3-0.
Παρότι στο πρώτο κιόλας λεπτό ο Λωλέας
εξουδετέρωσε σίγουρο γκολ το σουτ του Χα-
τζηλάρη , ύστερα από ατομική ενέργεια και
αφού περασε δυο αμυντικούς. Η συνέχεια
ανήκε στο Δήμο, που κατάφερε να εκμεταλ-
λευτεί τις δυο τεράστιες αυτές απώλειες και να
πάρει τα ηνία του αγώνα. ¨Ετσι στην πρώτη
επίσκεψη και στο 15’ ο Στρατής εκτέλεσε
φάουλ μέσα στην περιοχή και ο Τσαβδαρίδης
μόνος του χωρίς να τον ακολουθήσει κανείς
πλάσαρε τον Ζέρβα για να κάνει το 1-0. Ο
Δήμος διπλασίασε τα τέρματα στο 35’ με τον
ίδιο παίκτη να κάνει το 2-0. Το τελικό 3-0 δια-
μόρφωσε στο 65’ ο Τσαβδαρίδης με πέναλτι
που κέρδισε ο ίδιος και το οποίο σημείωσε με
διπλή προσπάθεια παρότι ο Ζέρβας από-
κρουσε αρχικά. Οι παίκτες του Δήμου  θα
μπορούσαν να είχαν πάρει ευρύτερη νίκη, αν
ήταν πιο προσεκτικοί στο τελείωμα των φά-
σεων. Μεγάλη μπάλα από τους Τσαβδαρίδη,
Μαχαίρα, Στρατή, Σαϊτανη αλλά και Λωλέα με
τον τελευταίο να στερεί σε δυο περιπτώσεις
από τον Βαρυθυμιάδη να στεφθεί σκόρερ.
ΥΠ ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ.: Ζέρβας, Κωτσιόπουλος,
Συμεωνίδης, Μαυρέλης, Βαρυθυμιάδης, Πλα-
της Κάτσης, Κουρτίδης, Λαζάκης, Χατζηλαρης,
Κίτσης, (Κοντόπουλος, Μακρίδης, Μπαρτζος
Μίχας Ι).

Εντυπωσιακή ήταν η νίκη των Επιμελητηριών,
που κόντρα στην Πυροσβεστική, κατόρθωσε
να επικρατήσει και μάλιστα με μεγάλη άνεση
με το δείκτη του σκορ να δείχνει το 5-2.  Το 0-1
πραγματοποίησε ο Κοτσάνης στο 20’ με
ωραίο ψηλοκρεμαστό πλασέ μέσα από την με-
γάλη περιοχή. Ο Παπαϊωάννου που αντικατέ-
στησε τον Πιζάνια στο 28’ λόγω τραυματισμού,
στο 30’στην δεύτερη επαφή του με την μπάλα
είδε τον τερματοφύλακα εκτός θέσης και σχε-
δόν από την γραμμή του κέντρου με δυνατό
τεχνικό σουτ τον κρέμασε για να γράψει το 0-
2. Η Πυροσβεστική κατάφερε να μειώσει στο
38’ σε 1-2 με τον Στυλιανού που ήταν και το
σκορ του ημιχρόνου. Στο β’ ημίχρονο οι φιλο-
ξενούμενοι ξεκίνησαν  με δύο ακόμη αλλαγές
δίνοντας λίγο παραπάνω φρεσκάδα στα πόδια
και αυτό απέδωσε στο 57’ με τον Αργυρίου, ο
οποίος δέχτηκε την πάσα στο ύψος της μεγά-
λης περιοχής και αφού έκανε το κοντρόλ με το
στήθος έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ στέλνον-
τας την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-3.
Στο 72’ ο Καπράλος μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ πήρε την μπάλα από πλάγια θέση λίγο

μέσα στη μεγάλη περιοχή και πλάσαρε με
ωραίο φάλτσο στην απέναντι γωνία αιφνιδιά-
ζοντας τον τερματοφύλακα κάνοντας το 1-4. Οι
Πυροσβέστες μείωσαν προσωρινά σε 2-4
ύστερα από εκτέλεση φάουλ με τον Πλιατσι-
κούρη αλλά αυτό δεν πτόησε τους φιλοξενού-
μενους που συνέχισαν να επιτίθενται και στο
89’ ο Παπαϊωάννου ύστερα από ωραία ατο-
μική ενέργεια κέρδισε το πέναλτι το οποίο
εκτέλεσε ο ίδιος γράφοντας το τελικό 2-5, κλει-
δώνοντας μια πολύ σημαντική νίκη για την συ-
νέχεια και την προσπάθεια που καταβάλουν
τα Επιμελητήρια  για την παραμονή τους στην
Α’ κατηγορία.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Αθανασόπουλος, Τέγας,
Πηλιουρας, Θεοχάρης, Τσαλκιτσίδης, Πλιατσι-
κούρης, Παπαχρήστος Τσακνιάς, Κύρκης, Κα-
ραμάνος, Στυλιανού, (Κανέλλος).

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ
νίκησε με 8-0 την ΠΟΕΔΗΝ για την 12η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος ΑΔΕΔΥ. Στο ματς
αυτό το συγκρότημα του Βασίλη Τρίχου είχε
την δυνατότητα να δοκιμάσει διάφορα σχή-
ματα και να δοθεί η ευκαιρία σε όκους τυμους
παικτες της αποστολης, για ισόποση συμμε-
τοχή. Το σκορ για το ΥΕΘΑ που είχε και τρία
δοκάρια, άνοιξε στο 16′ ο Κουκόπουλος με
ανάποδο ψαλίδι. Στο 21′ ο Νταντής μετά από
ωραίο συνδυασμό με σουτ έκανε το 2-0. Στο
25′ ο Αγγελίδης με ωραία ενέργεια και πλασέ
έκανε το 3-0. Στο 27′ σε έξυπνο μακρινό σουτ
του Καραβασιλειάδη η μπάλα αποκρούστηκε
από το κάθετο δοκάρι ενώ το ίδιο έγινε στο 53′
σε μακρινό ψηλοκρεμαστό σουτ του Χαρακά-
κου. Στο 49′ ο Αγγελίδης ανέβασε τον δείκτη
του σκορ στο 4-0, στο 63΄ο Χαρακάκος με
ωραία ενέργεια έκανε το 5-0, στο 65′ ο Αγγελί-
δης από πάσα πάρε-βάλε του Κουκόπουλου ο
οποίος πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού
όταν αντικαταστάθηκε ο Παρούσης το 6-0, στο
67′ ο Καστανιώτης με υπέροχη καρφωτή κε-
φαλιά το 7-0 ενώ προηγήθηκε σουτ του Παπα-
σπύρου όπου η μπάλα αποκρούστηκε από το
οριζόντιο δοκάρι και στο 70′ ο Αγγελίδης που
σημείωσε τέσσερα γκολ σε αυτό το ματς
έγραψε το τελικό 8-0. Χωρίς να υστερήσει κα-
νείς, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Αγγελίδης, Χαρα-
κάκος, Κομπορόζος, Ηλιόπουλος.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΥΕΘΑ (Βα-
σίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας
(45′ Κομπορόζος), Παρούσης (46′ Χρυσοβέρ-
γης), Μουζής (46′ Χαρακάκος), Καραβασιλει-
άδης (50′ Παπασπύρου), Καστανιώτης,
Ηλιόπουλος, Κουκόπουλος, Νταντής, Αγγελί-
δης.

ΥΠ.ΠΟ - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 3-1
Τις εντυπώσεις κέρδισε η ΠΟΕ/Δ0Υ και την

ουσία είχε το Πολυτισμού, σε έναν αγώνα που
ξεχώρισε για την αντιφατικότητά του, αφού
μπορεί τις περισσότερες ευκαιρίες να τις έχα-
σαν οι φιλοηενούμενοι, αλλά εν τέλει τη ΄νικη
πήρε το ΥΠΠΟ με σκορ 3-1.  Σπουδαία από-
κρουση ο Κατσιπανος στο 14 κράτησε το 0 για
την εστία του, όταν απέκρουσε συρτό σουτ
στη γωνία του,του Γκαβερα από το ύψος του
πέναλτι κρατώντας το 0-0, που ήταν και το
σκορ του πρώτου μέρους.  Το Στο β ημίχρονο
το ΥΠΠΟ μπήκε αποφασισμένος και πιο δυ-
νατό και με τους  με τους Καραμανιδη- Κατσα-
βριά και Γκαβελα, δημιούργησε επκίνδυνες
καταστάσεις στους φιλοξενουμένους. Έτσι
μετά από ωραίο στρώσιμο του Καραμανιδη
στο 51 ο επερχόμενος Κατσαβριάς έστειλε με
άπιαστο σουτ τη μπάλα στο αριστερό γάμα
του Κατσιπανου. Στο 62 ο Καραμανιδης με δυ-
νατό σουτ έστειλε την μπάλα πρώτα στο ορι-
ζόντιο κάτω και μετά στον ουρανό των
δικτύων, κάνοντας το 0-2 από τα 25 μέτρα. Ο
Κατσιπανος στο 66 αποσόβησε το 3-0 , του
Στόικου, το ίδιο και στο 73 σωτηρια απέ-
κρουσε το πλασέ από κοντά του Κατσαβριά,
αλλά στο 76 ο Καραμανιδης , αφού βγήκε
μόνος του στην πλάτη της άμυνας μετά από
μπαλιά του Δαμιγου, πέρασε και τον κιπερ και
έκανε  το 0-3, ενώ το τελικό 1-3, διαμόρφωσε
ο Καρδουλας .  Μοιραίοι παίκτες για την
ΠΟΕ/Δ0Υ ήταν οι Μπουζινέκης (δυο), Κρητι-
κός, Γκόγκας, Βασιλείου, Καρδούλας  δεν κα-
τάφεραν να σκοράρουν από καλές θέσεις που
βρέθηκαν, τόσο στο πρώτο μέρος όσο και στο
δεύτερο,  ενώ Καρδούλας και Μηλαδόπουλος
είδαν την μπαλα να βρίσκει στο δοκάρι. Κάτι
που βέβαια ήταν πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα στο
δεύτερο με δεδομένο πως μετά τα γκολ η
ομάδα του ΥΠΠΟ είχε κλειστεί στο μισό δικό
της γήπεδο.  Οι Εφοριακοί διαμαρτύρονται για
ένα γκολ που σημειώθηκε στο 83’ από τον
Καρδούλα που όμως  κινήθηκε προς την
μπάλα ο Μηλαδόπουλος χωρίς να η βρει και
καταλογίστηκε ως οφσάιντ,  Διακρίθηκαν από
τους νικητές Παρλαμεντης, Καραμανιδης,
Μαντάς, Στόικος, Κατσαβριάς, ενώ από τους
ηττημένους οι Κατσιπάνος, Βέρρος, Ζωχιός,
Βασιλείου, Καρδούλας και Μπουζινέκης.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος, Τσαμαδής, Ζαρωτιά-
δης, Μηλαδόπουλος, Γκόγκας, Μπουζινέκης,
Βασιλείου, Καρδούλας, Κρητικός, Βέρρος, Τά-
πραντζης, (Κοκορόσκος, Φτούλης Ε., Ζωχιός,
Φτούλης Κ.,Κολκουβίνης, Πάσχος, Χρήστου,
Βλάχος, Καμίδης).
ΥΠΠΟ (Ζερινος- Πολύζος): Παρλαμεντης,
Νιξης, Μαντάς, Τριανταφύλλου, Φωτάκης,
Στόικος, Δαμιγος, Γκαβερας, Κατσαβριάς, Κα-
ραμανιδης, Γκαβελας, Ζερινος, Μάρκου,
Μπαντουδακης, Οικονόμου.

Δ.Ο.Ε. Ο.Σ.Υ.Ο. 1-1
Χωρίς νικητής έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των δυο μονομάχων, παρά τις όποιες ευκαιρίες δημιουργήθηκαν και χάθηκαν και από τις δυο μεριές.
Καλή εμφάνιση παρά τις απουσίες εκ μέρους της ΟΣΥΟ, που παράτι βρέθηκε να χάνει 1-0, εν τούτοις κατάφερε κι έφερε το παιχνίδι στα ίσα.  Το
σκορ άνοιξε στο 25’  όταν ο Εμμανουήλ εκτέλεσε φάουλ στο δεύτερο δοκάρι κι εκεί πετάχτηκε ο Τσίντζος κι έκανε το 1-0,  σκορ με το οποίο
έληξε και το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη η ΟΣΥΟ, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 73’ με διαγώνιο πλασέ του Σακκά. Σπουδαίες ευκαι-
ρίες έχασαν από τη μεριά των φιλοξενουμένων οι Καλαλής και Τσακανάκης, ενώ η ΟΣΥΟ διαμαρτύρεται για το γκολ που σημείωσε ο Καραγιάν-
νης και ακυρώθηκε , ενώ ο τελευταίος μαζί με τους Δήμο και Ροδιτη, άρεσαν περισσότερο. Την κόκκινη κάρτα του διαιτητή αντίκρισε ο Καρίτζης.
Από τη πλευρά της ΔΟΕ, ο Σερέτης με τον Τσιτλακίδη, ήταν οι παίκτες που δεν κατάφεραν να σκοράρουν, ενώ οι Σερέτης, Τσίντζος και Ελευθε-
ρίου ήταν οι διακριθέντες από πλευράς γηπεδούχων. 
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Γιαννόπουλος, Πανάγος, Αγιανίδης, Λάζος, Χριστοδουλόπουλος, Τσίντζος, Τσιτλακίδης, Εμμανουήλ, Ελευθερίου, Σερέτης (Κου-
τσούκος, Γουναρίδης, Κούσης, Παπαθανασίου).
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Ροδιτης, Καραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Σακκάς, Καρίτζης, Καιδατζής, Δήμος, Καλαλης, Τσακνάκης, Καναβά-
κης, (Πιας, Ζαμπάρας).
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ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α.  1-4
Νίκη ψυχολογίας και ουσίας για την ΟΣΥΠΑ. Παρ’ όλο που και  οι δύο ομάδες
αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες το Α΄ημίχρονο ήταν αμφίρροπο. Η Βουλή
μπήκε πιο δυνατά και στο 12΄ το σκορ άνοιξε ο Αρβανίτης  από πλάγια έκανε
τη σέντρα σουτ και η  μπάλα βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα για το
1-0. Οι γηπεδούχοι αφού ξεπέρασαν την ψυχρολουσία από το 20΄ισορρόπη-
σαν το παιχνίδι και ανέλαβαν πρωτοβουλία. Στο 22΄ο Κανέλλης σουτάρει από
τη μεγάλη περιοχή άουτ και στο 27΄ο Σακαρέλος μετά από πάσα του Παπα-
κώστα απέναντι από τερματοφύλακα σουτάρει για να απεκρούσει ο τελευ-
ταίος. Η τρίτη φάση ήταν και η φαρμακερή, στο 30΄ο Πανόπουλος ξεκίνησε
μια κούρσα από την σέντρα αριστερά πέρασε έναν αντίπαλο του και από πλά-
για της μεγάλης περιοχής έκανε παράλληλη σέντρα και ο επερχόμενος Κανέλ-
λης από το σημείο του πέναλτι με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 38΄η
Βουλή έχασε μια ευκαιρία με τον Αρβανίτη όταν σε συρτή σέντρα σουτ από
δεξιά της μεγάλης περιοχής η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Τέλος στο 42΄ο
Καλλώνης από τη μεγάλη περιοχή με δυνατό ευθύβολο σουτ έστειλε τη μπάλα
ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι. Η εικόνα στο Β΄ ημίχρονο ήταν δια-
φορετική καθ’ όσον η ΟΣΥΠΑ, ύστερα και από τις εσωτερικές αλλαγές του
προπονητή της, ανέλαβε από την αρχή τα ηνία του αγώνα και στο 52΄ ο Πα-
πακώστας από δεξιά πέρασε τον αμυντικό μπήκε στην μεγάλη περιοχή και
σουτάρει για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας ασθενώς και ο επερχόμενος
Καλλώνης να κάνει το 2-1. Από εκεί και ύστερα οι γηπεδούχοι παίζοντας έξυ-
πνα έλεγξαν τον χώρο του κέντρου  και με πρωταγωνιστές τους Πατλιά και
Παπακώστα  αναστάτωναν την άμυνα των φιλοξενούμενων. Έτσι στο  60΄μετα
από ασίστ του Πατλιά ο Παπακώστας έφυγε από δεξιά μπήκε στην περιοχή
και πλάσαρε τον τερματοφύλακα  κάνοντας το 3-1. Η Βουλή στο διάστημα
αυτό απείλησε  στο 65΄όταν το σουτ του Ζουζουλή από την μεγάλη περιοχή
απέκρουσε ο Γέργης. Η ΟΣΥΠΑ απείλησε πάλι στο  68΄όταν ο Καλλώνης σού-
ταρε ελάχιστα άουτ και στο 70΄πάλι ο Πατλιάς σε κατά μέτωπο επίθεση περ-
νάει δύο αντιπάλους και  σεντράρει παράλληλα στον αμαρκάριστο
Παπακώστα ο οποίος κάνει το 4-1. Ο ίδιος στο 80΄θα μπορούσε να κάνει το 5-
1 όταν βρέθηκε μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα αλλά αντί να σουτάρει
από αλτρουϊσμό πάσαρε προς τον Πατλιά για να προλάβουν όμως την τελευ-
ταία στιγμή και να διώξουν οι αμυνόμενοι. Τέλος στο 85΄ο Νιώτης έξω από τη
μεγάλη περιοχή πιάνει απ’ εθείας δεξί σουτ για να βγει η μπάλα ελάχιστα
άουτ. Από την ΟΣΥΠΑ δεν υπάρχουν υστερήσαντες ξεχώρισαν όμως ιδιαίτερα
οι Δαμήλος, Πατλιάς,Παπακώστας.
Βουλή Κεπιδης Γροντης Ρεντος Καρακώστας(Ζουζουλης) Βασιος Μπαράκος
Καρανασος Εμιρζας Βαγγές Ασημακόπουλος Αρβανίτης
ΟΣΥΠΑ.(Ανδριόπουλος-Δραγώτης): Γέργης, Πανόπουλος, Κοντογεώργης,
Κοτσοβος, Δαμήλος, Τσούμας (Τριανταφύλλου),  Κανέλλης, Πατλιάς, Καλλώ-
νης (Νιώτης), Σκαρέλος Παπακώστας.
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 11η ΑΓΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α. 1 -4
Δ.Ο.Ε. Ο.Σ.Υ.Ο. 1 -1
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 2 -5
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0 -8
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 3 -1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ 3 -0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 12 33 11 0 1 45 3
2 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦ 12 30 10 0 2 50 19
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 12 26 8 2 2 47 15
4 Ο.Σ.Υ.Ο. 12 24 7 3 2 28 13
5 ΥΠ.ΠΟ 12 23 7 2 3 30 18
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 12 16 5 1 6 19 29
7 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 12 15 4 3 5 32 26
8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 12 11 3 2 7 18 38
9 Δ.Ο.Ε. 12 11 3 2 7 16 40
10 Ο.ΣΥ.Π.Α. 12 10 3 1 8 21 32
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 12 6 1 3 8 13 36
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 12 1 0 1 11 15 65

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο.ΣΥ.Π.Α. Δ.Ο.Ε.
Ο.Σ.Υ.Ο. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 11η ΑΓΩΝ
Ο.Λ.Μ.Ε. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3 -1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4 -1
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0 -7
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 4 -1
Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Δ.Υ.Ε. 8 -0
ΕΦΚΑ Γ.Λ.Κ. 1 -3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 12 28 9 1 2 39 20
2 Ο.Α.Ε.Δ. 12 25 8 1 3 41 20
3 Γ.Λ.Κ. 12 25 8 1 3 40 26
4 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 12 25 8 1 3 30 18
5 Ο.Λ.Μ.Ε. 12 19 6 1 5 29 23
6 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 12 19 6 1 5 32 27
7 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 12 15 4 3 5 34 30
8 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11 14 4 2 5 31 31
9 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 11 14 4 2 5 19 21
10 ΕΦΚΑ 12 14 4 2 6 21 30
11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 12 4 1 1 10 10 38
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 12 3 1 0 11 13 55

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
ΕΦΚΑ Ο.Λ.Μ.Ε.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ.
Γ.Λ.Κ. Ο.Δ.Υ.Ε.

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή – οικογενει-
ακή και το όλο περιβάλλον αυτό που
αρμόζει σε εκδηλώσει όπως εκείνη
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης
πίτας που πραγματοποίησε το Υπ
Εσωτ/Περιφ την Τετάρτη 20/2 στο κο-
σμικό κέντρο Καραβίδας. Ήταν όλοι
εκεί και όλοι τίμησαν την όμορφη

αυτή εκδήλωση. Το παρών έδωσε και
ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων
Φαίδων Γκίκας, ενώ το τυχερός της
βραδιάς αναδείχθηκε ο κίπερ Σωτή-
ρης Ζέρβας, που κέρδισε δωρεάν γυ-
μναστήριο για ένα μήνα, ενώ η
σύζυγός του μια περιποίηση αισθητι-
κής σε  ανάλογο κέντρο.

Άτυχος ο Κίτσης!
Μια άτυχη στιγμή, απ’ αυτές που μπορούν να συμβούν στον οποιονδήποτε
ποδοσφαιριστή, σταθηκε αιτία, ώστε  ο Γιάννης Κίτσης, όχι μόνον να χάσει το
υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και να μπει σε περιπέτειες, αφού σε μια ανύποπτη
στιγμή υπέστη ρήξη χιαστών και μάλιστα την Παρασκευή θα υποβληθεί εγχεί-
ρηση στο ΚΑΤ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κίτσης, για πέντε χρόνια έδωσε
ανελλιπώς το  παρών και δεν απουσίασε ούτε στιγμή από τις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις της ομάδος. Γι αυτό το λόγο ο Δημήτρης Μίχας, αλλά και όλοι οι συμ-
παίκτες του του εύχονται να πάνε όλα καλά και καλή επιτυχία και γρήγορα να
επιστρέψει πίσω σιδερένιος.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


4

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  0-7
Παράσταση για ένα ρόλο ήταν ο αγώνας με-
ταξύ των Τελωνειακών και του Δήμου Γαλα-
τσίου, όπου νικήτρια αναδείχθηκε η δεύτερη
και μάλιστα  εκτινάσσοντας το δείκτη στο 7-0.
Ο αγώνας σημαδεύτηκε από την ευστοχία των
φιλοξενουμένων και την κακή λειτουργία της
άμυνας των γηπεδούχων. Μεγάλος πρωταγω-
νιστής για τους νικητές ο Χρήστος Μπαντής
που σημείωσε τέσσερα τέρματα συμπληρώ-
νοντας καρέ. Το πρώτο μέρος έληξε 3-0 για
τον Δημο που άνοιξε το σκορ στο 15’ με τον
Σκαβάρα, για να διπλασιάσει τα τέρματα ο
Μπαντής Π στο 25’, ενώ στο 40’ ο Παπαδό-
πουλος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-3,
που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην
επανάληψη ο Χρήστος Μπαντής , σήκωσε το
τουφέκι του και όπλισε τέσσερις φορές (55΄,
65΄,  70΄,  75’) και διαμόρφωσε το τελικό 0-7.
MVP του αγώνα ήταν ο Χρήστος Μπαντής,
ενώ από τους νικητές επίσης άρεσαν οι Ρήγας
και Κασσίμης. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παν,, Μπαν-
της Χρ.,  Μπαντης Πετρ.,  Σιωτας Κασσιμης
Ρήγας Ζιαγκος Δήμος Σκαβαρας Ζανης Παπα-
δόπουλος (Ζώης Κοσμας Στέλιος Μανδηλα-
ρας Δημητρακοπουλος, Τσουλος).

* Κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή για όλους
τους συναδέλφους που έφυγαν πρόσφατα
από την ζωή. Εργαζόμενοι στον δήμο Γαλα-
τσίου

Ο.Λ.Μ.Ε.-  ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  3-1
Συνεχίζοντας την καλή τους αγωνιστική εικόνα
οι παίκτες της ΟΛΜΕ κατάφεραν να ξεπερά-
σουν και το εμπόδιο των Εφοριακών και να
πάρουν σπουδαία νίκη με σκορ 3-1. ΟΙ γηπε-
δούχοι κάτω από τις οδηγίες του Θανάση Νι-
κόπουλου έκαναν τα δύσκολα εύκολα και
πηραν μια σπουδαία νίκη. Το πρώτο ημίχρονο
έληξε ισόπαλο 1- 1. Το σκορ άνοιξε στο 18 ο
Απόστολόπουλος με σουτ έξω από την πε-
ριοχη, ενώ στο 34 ισοφάρισαν οι Εφοριακοί με
κεφαλιά του Φίλο σε σέντρα του Αχλάτη και με
τη συμβολη του Σπαντιδακη. Στο δεύτερο
μέρος ο Νικόπουλος φρεσκάρισε την ομάδα
και μ’ αυτό τον τρόπο κατάφερε να μπει πιο
δυνατά και να σημειώσει άλλα δυο γκολ, με
τον Λύτρα να σημειώνει και τα δυο. Στο 75’ με
ωραίο πλασέ και στο 82’ με απ’ ευθείας
φάουλ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1. Σε γενι-
κές γραμμές έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι
που είχε πολλές φάσεις εκατέρωθεν. Πολύ
καλή η διαιτησία, ενώ διακρίθηκαν από τους
νικητές οι  Λύτρας Τσιγκουλης Τσοκρης Τσι-
τζιος. Από τους ηττηθέντες διακρίθηκαν οι
Φίλος και Μισσός.

Ο.Λ.Μ.Ε.: Πολυζος, Δωδέκατος, Βουτυρέας,
Σπαντιδάκης, Παπαιωάννου, Τζοβάρας, Τσιγ-
κούλης, Τσόκρης, Τσίντζος, Αποστολόπουλος,
Ζαρνάβαλος, (Λύτρας, Πετρίδης, Νικόπουλος,
Καχριμάνης).
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  : Μακροπουλος, Γκίκας Χρ., Γκί-
κας Τ., Μισσός, Παπαχαραλάμπους, Αχλάτης,
Μακράκης, Αιδίνης, Τάτσης, Τσιάρας, Φίλος,
(Γεωγακόπουλος, Τζανετάκης, Τσιούνης, Τσε-
κούρας, Παπακαλοδούκας).

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4-1
Η κούραση των παικτών του Υπ Γεωργίας
έγινε αισθητή στο δεύτερο μέρος, όταν το παι-
χνίδι πήρε φωτιά και η πίεση από τη μεριά του
Υπ Παιδείας  ήταν έντονη. Αυτός ήταν και ο
λόγος που  ο δείκτης του σκορ, εκτοξεύτηκε
τόσο ψηλά  σε συνδυασμό και με τις ευκαιρίες
που δημιουργήθηκαν. Το σκορ άνοιξε στο 20’
ο Ζαρνακούπης κάνοντας το 1-0, για να ισο-
φαρίσει στο 25’ ο Φρουζάκης με απ’ ευθείας
κόρνερ, κάνοντας το 1-1.  Στην επανάληψη  το
Παιδείας πιο ουσιαστικό κατάφερε να κάνει
άλλα τρια γκολ. Ο Καραγιάννης στο 50’ έδωσε
το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το
2-1 για να προστεθούν τα γκολ του Πουρνάρα
στο 65’ και του Πιπιλίκα στο 75’ που διαμόρ-
φωσαν το τελικό 4-1. Ευκαιρίες χάθηκαν και
από τις δυο μεριές, από τους νικητές με τους
Ζαρνακουπη, Πουρναρα,  Καραγιαννη, ενώ
για λογαριασμό την ηττηθέντων σπουδαίες ευ-
καιρίες έχασαν οι Φρουζάκης και .Γιαννόπου-
λος. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Πουρναρας, Ζαρνακουπης, Γεωργιου, Πατη-
λας και από τους ηττηθέντες οι Φρουζάκης,
Ράικος, Μπάμης.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Σαλτερής, Γκιλάκης, ( 65’ Γού-
ναρης), Χατζηδιαμαντής, Τασούλης ( 60’ Φλέ-
ρης), Μπαρμπαγιάννης, Ράικος, Μπάμης,
Γαριπίδης, Γιαννόπουλος, Φρουζάκης ( 55’
Παπαβασιλείου), Ασωνίτης.

Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΤΑΧ. ΤΑΜ  4-1
Νικητής στο ντέρμπυ των τραπεζικών ήταν η
ομάδα της π.Εμπορικής που με το επιβλητικό
4-1 επί της πρωτοπόρου ομάδας του Ταχ. Τα-
μιευτηρίου έβαλε φωτιά στην κορυφή με 4
ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο του πρωτα-
θλητή. Το ματς δεν ξεκίνησε καλά για την
ομάδα της π. Εμπορικής με την πολύ καλή
ομάδα του Ταχ. Ταμιευτηρίου να έχει τον
έλεγχο του κέντρου και να καταφέρνει στο 15’
να προηγηθεί στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία
της με κεφαλιά του Γιώτη ύστερα από σέντρα
του Ιατρίδη Ν. Το γκολ αυτό ξύπνησε την
ομάδα της π. Εμπορικής και μέσα σε 10’

έφερε τούμπα το ματς με πρωταγωνιστές τους
Κότσαλο και Βυλλιώτη . Ο Κότσαλος ήταν
αυτός που στο 20’ ανατράπηκε μέσα στην πε-
ριοχή από τον Παπαιωάννου και την εκτέλεσή
ανέλαβε ο Βυλλιώτης ισοφαρίζοντας σε 1-1 και
5’ αργότερα στο 25’ ο Κότσαλος σέντραρε και
ο Βυλλιώτης με κεφαλιά έδωσε το προβάδι-
σμα στην ομάδα της π. Εμπορικής η οποία
δεν σταμάτησε να επιτίθεται και έχοντας και
την ψυχολογία με το μέρος της στο 35’ πάλι με
πρωταγωνιστή τον Κότσαλο ο οποίος έκλεψε
την μπάλα , βγαίνοντας τετ α τετ με τον αντί-
παλο τερματοφύλακα έδωσε την ασίστ στον
επερχόμενο Γεωργόπουλο που πλάσαρε κά-
νοντας το 3-1 που ήταν και το σκορ του ημι-
χρόνου . Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός
έπεσε με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν
σημαντικές ευκαιρίες με την ομάδα της π. Εμ-
πορικής να ελέγχει πλήρως το ματς και να πε-
τυχαίνει άλλο ένα τέρμα με πέναλτυ που αυτή
την φορά εκτέλεσε ο Λιάπης διαμορφώνοντας
το τελικό 4-1. Διακρίθηκαν από την ομάδα της
π. Εμπορικής ο Κότσαλος που πρωταγωνί-
στησε και στα 4 γκολ και οι Βυλλιώτης – Λιά-
σκος – Μιχαλόπουλος, ενώ από τους
ηττημένους  Μαρσώνης και Συνοδινός στο
πρώτο μέρος.
Ταχ Ταμ.: Μαρσώνης, Παπαιωάννου, Κιορ-
κτσής, Συνοδινός, Μπλάνας, Κανέρης, Γιακα-
λής, Σιδηρόπουλος, Γιώτης, Ιατρίδης Ν.,
Ιατρίδης Ηρ., Συριανός, Νικολόπουλος.

ΕΦΚΑ - Γ.Λ.Κ.  1-3
Πιάνοντας μια πολύ σπουδαία απόδοση κυ-
ρίως στο πρώτο μέρος, το ΓΛΚ κατάφερε κα
ξεπέρασε το εμπόδιο του ΕΦΚΑ, προσθέτον-
τας ένα ακόμη 3ποντο στη συλλογή του.  Σε
μεγάλη μέρα ο Καραθανάσης, που δεν ήταν
μόνον ο καλύτερος παίκτης του αγώνα,, αλλά
σημείωσε και τα τρια γκολ!  Το πρώτο μέρος
έληξε με το ΓΛΚ να προηγείται 0-2 και να δεί-
χνει ένα καλό πρόσωπο γενικά, ενώ ο ΕΦΚΑ
έχει μόνον ευκαιρίες. Στην επανάληψη  το παι-
χνίδι είχε δυο όψεις, τον ΕΦΚΑ να προσπαθεί
να μειώσει και το ΓΛΚ να θέλει την ασφάλεια
του σκορ.  Και φυσικά ουδείς είχε παράπονα,
αφού το μεν ΓΛΚ έκανε το 0-3 με τον Καραθα-
νάση, που σημείωσε το τρίτο προσωπικό του
τέρμα και ο ΕΦΚΑ μείωσε σε 1-3 με τον Ευθυ-
μίου. Ο Καλογιάννης ήταν ο κορυφαίος, ενώ
επισης ξεχώρισαν οι Μαρκόπουλος,Τζώρτζης,
Μελτινος.

Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Δ.Υ.Ε  8-0
Από τη μια η ανωτερότητα του ΟΑΕΔ και από την άλλη το γεγονός  πως στο δεύτερο μέρος η ΟΔΥΕ, αγωνίζονταν με δέκα παίκτες λόγω τραυ-
ματισμού του Χατζηνικολάου, που αποχώρησε, στάθηκαν αιτίες ώστε οι γηπεδούχοι να κάνουν τη διαφορά και να επικρατήσουν με το ευρύ 6-0
των αντιπάλων τους. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στο σκορ, έχει και ο Ντράχας, που έστειλε την μπάλα πέντε φορές στα αντίπαλα δί-
χτυα και ουσιαστικά συνέβαλε στα μέγιστα στη μεγάλη νίκη. Πιο συγκεκριμένα άνοιξε το σκορ στο 12’ για να σημειώσει επίσης στο 30’, 55', 60',
85'). Επίσης σκόραραν και οι  Συνέσιος (20'), Κληρονόμος (35') και Κουκίδης (70').
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Βασιλείου, Σταθόπουλος, Ντράχας, Σιάσος, Κληρονόμος, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης, Λουκίδης, Γεωργατζέλης, Κανε-
λόπουλος.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Μπούζας, Παπαμιχαήλ, Χατζηνικολάου, Δρέκος, Στόικος, Ασθενίδης,  Δανηιλιδης, Αποστολάκος, Παπαναγιώτου, Παγίδας. 
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