Ο ΕΦΚΑ ανήκει στις ομάδες εκείνες που πράγματι εκπέμπει θετική ενέργεια, ενώ αποτελείται απο
παίκτες που δίνουν το καλύτερό τους εαυτό σε κάθε παιχνίδι

Ματσάρα με νικητή
το Υπ Παιδείας
Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η
ομάδα των Τελωνειακών, που
παρότι βρέθηκε να χάνει 3-1
απο το Υπ Παιδείας, κατάφερε
να ισοφαρίσει σε 3-3! Όμως το
Υπουργείο με τέρμα του Καραγιάννη πήρε τη νίκη με 4-3!
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΥΠ.ΠΟ 1-1
Ένα από τα ομορφότερα ματς της χρονιάς,
αλλά και τα δυνατότερα, διεξήχθη στο γήπεδο
της Ηλιούπολης, μεταξύ της πρωτοπόρου
ομαδα ς του Δήμου Αθηναίων και της τέταρτης
στη βαθμολογία, ομαδα του Πολιτισμού. Το
παιχνίδι ξεκίνησε δυναμικά κι από τις δύο ομάδες, στο χώρο του κέντρου και το πρώτο σουτ
έγινε από τον Καραμανιδη, στο 8’ άουτ. Στο
13’ όμορφος συνδυασμός, από Στόικο, Τσιρώνη, Καραμανιδη, η μπάλα κατέληξε στον
Πετρόπουλο το σουτ όμως μπλοκάρε ο κιπερ.
Σέντρα του Στόικου, στο 25΄ κεφαλιά του Πετρόπουλου μόλις άουτ. Στο 26’ ο Τσαβδαρίδης
εκμεταλλεύτηκε λαθος αντιπάλου του αμυντικού που γλίστρησε και με σουτ έκανε το 1-0.
Το Πολιτισμού δεν το έβαλε κάτω, συνέχισε να
πιέζει, έκανε δύο ευκαιρίες με Καραμανιδη και
Κατσαβριά, στο 29 και 32 , οι οποίες κόπηκαν
τελευταία στιγμή, στο 35 ομως, από εξοχή
σέντρα του Στόικου, ο Γαβριηλακης με άπιαστη ανάποδη κεφαλιά έκανε το 1-1. Τέσσερα
λεπτά αργότερα, το ΥΠ.ΠΟ. έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-1 όταν ο Τσιρώνης σουταρε από πλάγια, ο Κιπερ απέκρουσε
ασθενώς, αλλά Καραμανιδης και Κατσαβριάς
δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα στα
δίχτυα του Δήμου Αθηναίων. Στο β ημίχρονο
για το ΥΠ.ΠΟ. μπήκε ο Κουτσογιαννης, στη
θέση του Νιξη, στο 55, το ΥΠ.ΠΟ. έβγαινε
πλέον σε αντεπιθέσεις φωτιά, κάνοντας ευκαιρίες με τον Κατσαβριά στο 57, σουτ άουτ, με
τον Πετρόπουλο, 65, απέκρουσε ο κιπερ, 77,
κεφαλιά άουτ και 85 κόπηκε τελευταία στιγμή
από τους αμυντικούς, Καραμανιδη στο 73
σουτ από καλή θέση απέκρουσε ο κιπερ, και
στο 85 κεφαλιά άουτ. Η μεγάλη ευκαιρία όμως
για το ΥΠ.ΠΟ. χάθηκε, όταν από ωραία μπαλιά του Τσιρώνη, ο Στόικος με περίτεχνη ενέργεια άδειασε την αμυνα, πέρασε κ τον κιπερ
του Δήμου Αθηναίων, αλλά από πλάγια θέση,
γλίστρησε και, έστειλε τη μπάλα μόλις άουτ.
Τώρα όσον αφορά την πλευρά του Δήμου
Αθηναίων, χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες ώστε
από να συνεχίσουν τα νικηφόρα αποτελέσματά τους. Ο Γαβριηλακης ο καλύτερος του
γηπέδου, με Καραμανιδη, Πετρόπουλο, να
προσφέρουν τα μέγιστα και να μην υστερεί κανείς από το ΥΠ.ΠΟ. Άρεσαν από το Δήμο ο
σκόρερ Τσαβδαρίδης, Μαχαίρας, Παπαμιχαλόπουλος.
(Πολύζος- Ζερινος): Παρλαμεντης, Νιξης,(55
Κουτσογιαννης), Φωτάκης , Γαβριηλακης,
Μαντάς, Στόικος, Τσιρώνης, Καλογερόπουλος,
Κατσαβριάς,(87 Ζερινος), Καραμανιδης, Πετρόπουλος

Δ.Ο.Ε. - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 5-1
Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε η ΔΟΕ, που στο
συγκεκριμένο παιχνίδι, η επίθεσή της έβγαζε

φωτιές. Παρ’ όλα αυτά οι Πυροσβέστες δεν
έδειξαν καμία ανησυχία να τη σβήσουν(!) με
συνέπεια ο δείκτης του σκορ να σταματήσει
στο 5-1. Σε μεγάλη μέρα ο Σερέτης που σημείωσε δυο γκολ. Το σκορ άνοιξε με αυτογκολ
των Πυροσβεστών στο 5’, για να ακολουθήσουν δυο προσωπικά γκολ του Σερέτης που
από λάθος των αμυνομένων και σουτ διπλασίασε τα τέρματα στο 15’ και στο 30’ με ατομική ενέργεια έκανε το 3-0, με το οποίο έληξε
το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη η Πυροσβεστική μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και
κατάφερε να μειώσει στο 55’ με τον Φραγκογιάννη, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε στην
πλάτη του Κούση, για να γίνει το 3-1. Η συνέχεια όμως ανήκε στη ΔΟΕ, που κατάφερε να
σημειώσει άλλα δυο γκολ. Στο 70’ ο Χαιδεμένος τροφοδότησε τον Σερέτη κι εκείνος έκανε
το 4-1 και στο 85’ ο Κουτσούκος από λάθος
των αμυντικών διαμόρφωσε το τελικό 5-1. Δεν
υπήρξε υστερήσας από τους νικητές.
ΔΟΕ: Ρεσιτης Αβραμίδης Κούσης, Τσίντζος,
Τσιτλακίδης, Αγιανίδης, Χριστοδουλόπουλος,
Σερέτης Εμμανουήλ, Γιώτης, Ελευθερίου, Κουτσούκος, Χαιδεμένος, Γουναρίδης Παπαθανασίου.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ : Λουκιπούδης, Φραγκογιάννης, Ευσταθίου, Ζέρβας, Τσακνιάς, Παπαχρήστος, Παινέσης, Καραμάνος,
Χαριτόπουλος, Κανέλλος, Στυλιανού (Φραγκούλης).

Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0-1
Με χρυσό σκόρερ στο 75′ τον Κουκόπουλο ο
οποίος σκόραρε με κεφαλιά η ομάδα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ)
έκαμψε την αντίσταση της ΟΣΥΟ αφού επικράτησε με 1-0. Καλύτεροι οι γηπεδούχοι στο
σύνολο του αγώνα, είχαν αρκετές ευκαιρίες να
ανοίξουν το σκορ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
ματς αυτό, ο κόουτς του ΥΕΘΑ Βασίλης Τρίχος, προσάρμοσε τέσσερα διαφορετικά συστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
αγώνα. Στο 53′ είχαμε διπλή σωτήρια απόκρουση του γκολκίπερ της ΟΣΥΟ Παπακωστόπουλου σε κοντινά σουτ των Χαρακάκου
και Κουκόπουλο. Στο 87′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ που πέτυχε ο Αγγελίδης του ΥΕΘΑ.
Κορυφαίος των νικητών ο αλάνθαστος Ηλιόπουλος όπως και ο αρχηγός Παρούσης που
ήταν παρών σε όλα τα πλάτη και μήκη του γηπέδου και σε όλες τις φάσεις ενώ πολύ καλά
πήγαν οι Γιαννακάκης και Μουζής.
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Καπερώνης, Καραγιάννης, Καρίτζης, Ροδίτης, Σακκάς, Γκαιδατζής, Καλαλής, Δήμος, Καναβάκης,
Τσακνάκης, (Πιας, Ζαμπάρας).
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας, Παρούσης (αρχηγός), Ηλιόπουλος, Μουζής, Καραβασιλειάδης, Νταντής

(61΄Καστανιώτης), Χαρακάκος, Κουκόπουλος,
Αγγελίδης.

ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6-1
Άνετη ήταν η επικράτηση του Υπουργείου,
κόντρα στα Επιμελητήρια, με το δείκτη του
σκορ να εκτοξεύεται στα ύψη. Μια διακύμανση
όπου σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός
πως τα Επιμελητήρια από το 12’ αγωνίστηκαν
με δέκα παίκτες λόγω αποβολής! ‘Ετσι το
έργο των γηπεδούχων έγινε ακόμη πιο εύκολο, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή το σκορ
ήταν 2-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο
Κουρής, που σημείωσε τρια γκολ! Το σκορ
άνοιξε στο 5’ ο Χατζηλάρης κάνοντας το 1-0,
ενώ ο ίδος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο
10’ που κέρδισε ο Κουρής έκανε το 2-0. Παροτι με δέκα παικτες τα Επιμελητήρια μείωσαν
στο 25’ με απ’ευθείας φάουλ του Βήχου. Το
πρώτο μέρος έληξε 3-1 με ωραίο σουτ του
Κουρή από πλάγια θέση και δεξιά. Στην επανάληψη η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε
με συνέπεια να σημειωθούν άλλα τρια γκολ.
Στο 60’ ο Κουρής κέρδισε δεύτερο πέναλτι, το
οποίο εκτέλεσε ο ίδιος για να κάνει το 4-1. Στο
75’ ο ίδιος με ένα ωραίο δυνατό διαγώνιο σουτ
από πλάγια θέση στο «Γ» ανέβασε το δείκτη
του σκορ το 5-1. Ενώ το τελικό 6-1 έγινε από
τον Κοντόπουλο ύστερα από ωραιο συνδυασμό με τον Χατζηλάρη. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Κουρής, Χατζηλάρης, Κορμέτζας.
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ζέρβας, Μίχας Ι
(Παγκράτης), Νακόπουλος, Δημητρόπουλος,
Κορμέτζας, Καστάνης, Μαυρέλης, Μακρίδης,
Κοντόπουλος, Κουρής, Χατζηλάρης.
Εξ αναβολής

ΠΟΕ/Δ0Υ – ΟΣΥΟ 2-4
Παροτι δυο φορές προηγήθηκε η ΠΟΕ/Δ0Υ εν
τούτοις δεν κατάφερε στο τέλος να πάρει τη
νίκη κόντρα στην ΟΣΥΟ, με την τελευταία να
επικρατεί 4-2. Στο σκορ προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 28’ με κεφαλιά του Βλάχου, για
να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 37’ ο Τσακνάκης. Ο
Ζωχιός και πάλι στην επανάληψη έδωσε το
προβάδισμα στους γηπεδούχους κάνοντας το
2-1. Όμως στη συνέχεια η ΟΣΥΟ πάτησε γκάζι
κει κατάφερε αρχικά να ισοφαρίσει σε 2-2 με
δεύτερο προσωπικό γκολ του Τσακνάκη στο
47’, ενώ στο 73’ ο Σακκάς έδωσε για πρώτη
φορά το προβάδισμα στην ομάδα του. Το τελικό 2-4, διαμόρφωσε στο 88’ με τρίτο προσωπικό του γκολ ο Τσακνάκης, που ήταν και ο
κορυφαίος του αγώνα.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Πιας, Καραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Ροδίτης, Σακκάς, Γκαιδατζής,
Καπερώνης, Δήμος, Τσακνάκης, Καναβάκης
(Χατζηγιάννης).

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 3-0

Άλλη μια νίκη για τη Βουλή με 3-0 απέναντι στην ΠΟΕΔΗΝ, ενώ τα δυο πολύ γρήγορα γκολ που σημείωσαν οι γηπεδούχοι στάθηκε η βασική
αιτία, ώστε η νίκη να έρθει απρόσμενα εύκολα! Το σκορ άνοιξε ο Βαγγές που εκμεταλλεύτηκε λάθος γύρισμα αντιπάλου αμυντικού του και με
πλασέ πρόλαβε την έξοδο του τερματοφύλακα για το 1-0. Τα τέρματα διπλασίασε ο Ρέντος με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ του Βαγγέ, για να
γίνει το 2-0. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον Ασημακόπουλο να βγάζει πολύ καλή σέντρα από δεξιά και ο Βαγγές την προβολή ελάχιστα άουτ. Σε
παρόμοια φάση αυτή το φορά ο Ζουζουλης μόνος του με τον τερματοφύλακα και αυτός αστοχισε, για να παραμείνει το 2-0. Στο δεύτερο μέρος
αντεπίθεση με τον Αρβανίτη με ωραία προσπάθεια από δεξιά έβγαλε τον Ζουγκα απέναντι από την τερματοφύλακα και αυτός με ωραίο τελείωμα έγραψε το τελικό 3-0
ΒΟΥΛΗ: Κεπιδης Γροντης Ρεντος Γουργιώτης Μπαράκος Χαραλαμπίδης Εμιρζας Ασημακόπουλος Βαγγές Ζουγκας Ζουζουλης αλλ. Ξαφακης
Βασιος Αρβανίτης
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 17η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ.Ο.Ε.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Ο.Σ.Υ.Ο.
Ο.ΣΥ.Π.Α. - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 0-1
Ο «νόμος του ποδοσφαίρου» τιμώρησε για άλλη μια φορά την ΟΣΥΠΑ η
οποία είχε τις περισσότερες και κλασσικότερες ευκαιρίες για να κερδίσει το
παιχνίδι αλλά τόσοη ικανότητα του τερματοφύλακα των γηπεδούχων Κατσιπάνου όσο και η αστοχία των επιθετικών της και η ατυχία είχαν ως αποτέλεσμα
να χάσει έναν αγώνα από τονοποίο άξιζε τουλάχιστον την ισοπαλία. Στο Α΄
ημίχρονο στα πρώτα 15΄Η ΠΟΕ/ΔΟY είχε την πρωτοβουλία χωρίς να απειλήσει την εστία του Κοντογεώργη. Από εκεί και ύστερα η ΟΣΥΠΑ πήρε τον
έλεγχο και απείλησε με τον Παπακώστα στο 18΄σουτ ελάχιστα άουτ, στο 22΄με
τον Πατλιά που μπήκε πλάγια στη περιοχή έκανε σέντρα σουτ για να αποκρούσει στην γωνία του ο Κατσιπάνος και στο 25΄με τον Λειβαδιά ο οποίος
σούταρε από το ύψος της περιοχής για να αποκρούσει και πάλι ο τερματοφύλακας. Η μεγαλύτερη όμως ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους χάθηκε στο
30΄όταν κέρδισαν πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Λειβαδιάς για να αποκρούσει
με εκπληκτική εκτίναξη στη δεξιά του γωνία ο Κατσιπάνος. Η κλασσικότερη
ευκαιρία για τους γηπεδούχους χάθηκε στο 40΄όταν σε μια σέντρα σουτ από
δεξιά του Τάπραντζη πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Πατλιάς με προβολή και
έστειλε την μπάλα κόρνερ πριν σκοράρει ο Κρητικός. Στο Β΄ ημίχρονο στα
πρώτα 20΄η ΟΣΥΠΑ ήταν καλύτερα στημένη στο γήπεδο και απείλησε πάλι
πρώτη με τον Σακαρέλο στο 60΄να σουτάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής και να στέλνει τη μπάλα ελάχιστα άουτ και στο 62΄με τον Παπακώστα
ύστερα από πάσα του Λειβαδιά να σουτάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή
ελάχιστα άουτ. Στο 67΄σε μια ανύποπτη φάση σε σέντρα μέσα στη περιοχή
των φιλοξενούμενων η μπάλα έσκασε μπροστά από τον αμυνόμενο που την
έλεγχε όμως λόγω του γλιστερού γηπέδου αυτή πήρε φάλτσα και άλλαξε πορεία με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτεί ο Μπουζινέκης της ΠΟΕ/ΔΟY ο
οποίος μπήκε ανάμεσα σε αυτόν και τον εξερχόμενο Κοντογεώργη και πλάσαρε κάνοντας το 0-1. Στη συνέχεια η ΟΣΥΠΑ βγήκε μπροστά και με εσωτερική αλλαγή , ανεβάζοντας τον Πατλιά στην επίθεση, πίεσε τους γηπεδούχους
αναζητώντας την ισοφάριση στην οποία έφθασε κοντά 4 φορές με σουτ του
Παπακώστα στο 75΄που κατέληξε σε κόρνερ, με φάουλ του Γαβρά στο 78΄που
απέκρουσε σε κόρνερ ο Κατσιπάνος και στο 80΄με την κλασσικότερη των
κλασσικότερων ευκαιριών όταν ο Πατλιάς πήρε τη μπάλα στη σέντρα και με
διείσδυση πέρασε δύο αντιπάλους και βρέθηκε μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα αλλά αντί να τελειώσει τη φάση προτίμησε να πασάρει αριστερά στον
επερχόμενο Παπακώστα ο οποίος βρήκε τη μπάλα στον βηματισμό του έχασε
το κοντρόλ για ελάχιστα δευτερόλεπτα αρκετά όμως για τον Κατσιπάνο ο
οποίος έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε. Τέλος στο 90΄σε σουτ του Πατλιά
λίγο έξω απότην περιοχή η μπάλα λόγω του βρεγμένου γηπέδου πήρε παράξενη τροχιά και πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του ανήμπορου να αντιδράσει στη φάση αυτή τερματοφύλακα. Στο διάστημα αυτό που η
ΟΣΥΠΑ είχε βγει στην επίθεση και πίεζε για την ισοφάριση η ΠΟΕ/ΔΟY προσπάθησε να απειλήσει με αντεπιθέσεις και είχε 2 ευκαιρίες με τον Κρητικό.
Από την ΟΣΥΠΑ και οι 12 παίκτες που αγωνίστηκαν ήταν πολύ καλοί υπέρτεροι όμως οι Δαμήλος, Πατλιάς και Γαβράς. Από την ΠΟΕ/Δ0Υ, που δεν βρέθηκε σε καλή μέρα διασώθηκε ο Κατσιπάνος με τις σπουδαίες του
αποκρούσεις, που κράτησε την εστία του ανέπαφη και πρόσφερε ένα μεγάλο
δώρο στην ομάδα του.
ΟΣΥΠΑ(Ανδρινόπουλος): Κοντογεώργης, Δρακόπουλος, Δαμήλος, Πατλιάς,
Κοτσοβός, Αμουτζιάς, Κανέλλης Γαβρας Τσούμας, (Σακαρέλος, Παπακώστας,
Λειβαδιας (Κίτσιος).

58
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 17ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 58

9
Συνολικά εννιά γκολ σημειώθηκαν
στον αγώνα μεταξύ των ομάδων:
ΓΛΚ - Δήμος Γαλατσίου 7-2

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

1
3
5
0
0
6

-1
-0
-1
-1
-1
-1

Εξ αναβολής
ΠΟΕ/ΔΟΥ

ΟΣΥΟ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
17 46
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 17 42
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
17 41
4 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ
17 33
5 Ο.Σ.Υ.Ο.
17 30
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
17 22
7 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
17 21
8 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
17 15
9 Ο.ΣΥ.Π.Α.
17 14
10 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
17 14
11 Δ.Ο.Ε.
17 14
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
17 2

2-4

ΝΙ
15 1
14 0
13 2
10 3
9 3
7 1
6 3
4 3
4 2
4 2
4 2
0 2

Η
1
3
2
4
5
9
8
10
11
11
11
15

ΤΕΡ
58 4
71 26
61 17
41 23
36 20
25 39
42 37
24 48
29 44
23 56
23 56
17 80

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Δ.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 17η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γ.Λ.Κ.

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

Ο.Α.Ε.Δ.
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
17 43
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
17 40
Γ.Λ.Κ.
17 32
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
17 32
Ο.Α.Ε.Δ.
17 30
Ο.Λ.Μ.Ε.
17 25
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
17 21
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
16 18
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
16 17
ΕΦΚΑ
17 16
Ο.Δ.Υ.Ε.
17 9
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
17 8

14 1
13 1
10 2
10 2
9 3
8 1
6 3
5 3
5 2
4 4
3 0
2 2

2
3
5
5
5
8
8
8
9
9
14
13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΕΦΚΑ
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Γ.Λ.Κ.
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2 -2
0 -3
4 -3
1 -3
7 -2

56
54
60
48
51
39
46
25
42
28
28
20

25
22
45
34
31
37
45
31
60
45
70
52

4

ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Δ. 2-2
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των
δυο ομάδων, με τον ΟΑΕΔ να προηγείται δυο
φορές, χωρίς ωστόσο να μπορέσει στη συνέχεια να τα κρατήσει μέχρι τη λήξη, με συνέπεια να δεχθεί ισάριθμες φορές την
ισοφάρισε κι έτσι έληξε ο αγώνας (2-2). Το
σκορ άνοιξε στο 20’ ο Ψυρίδης κάνοντας το 01 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην
επανάληψη ο ΕΦΚΑ μπήκε πολύ δυνατά στο
παιχνίδι και με δύο γκολ του Οικονόμου κατάφερε όχι μόνο ισοφάρισει αλλά και να προηγηθεί. Έτσι στο 55’ ο τελευταίος ισοφάρισε σε
1-1, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 63’, έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 2-1.
Παρ΄όλα αυτά ο ΟΑΕΔ προσπάθησε και κατάφερε με τον Κληρονόμο στο 80’ να ισοφαρίσει
σε 2-2, που ήταν και το τελικό.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Συνέσιος, Ευθυμιάδης, Σταθόπουλος, Ντράχας, Γεωργατζέλης, Κληρονόμος, Μανωλιάδης, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης,
Λουκίδης, Κανελόπουλος.

Ο.Λ.Μ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0-3
Στο κυνήγι της 1ης θέσης παρέμεινε η ομάδα
της π.Εμπορικής που επικράτησε της ΟΛΜΕ
με 3 – 0 πετυχαίνοντας όλα τα γκολ στο 2ο
ημίχρονο αφού στο πρώτο ημίχρονο όλες οι
ευκαιρίες σταματούσαν στον πολύ καλό τερματοφύλακα της ΟΛΜΕ . Το παιχνίδι από το
πρώτο λεπτό ήταν ένας επιθετικός μονόλογος
για την ομάδα των τραπεζικών που όμως κάθε
προσπάθεια σταμάταγε στον τερματοφύλακα
της ΟΛΜΕ που απέκρουε συνεχόμενα τις
προσπάθειες των Ραγκούση – Βυλλιώτη –
Άνθη – Λιάσκου κρατώντας το μηδέν σε όλο το
πρώτο ημίχρονο , το οποίο είχε και έναν τραυματισμό για την ομάδα της π. Εμπορικής μιας
και το μηχανάκι της ομάδας Τσούρας αποχώρησε στο 10’ με θλάση. Στις μια – δυο φορές
που επιτέθηκε η ομάδα της ΟΛΜΕ ο Λιάρος
ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε ανέπαφη την
εστία του . Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με
τους τραπεζικούς αποφασισμένους να καθαρίσουν το παιχνίδι και έτσι με την έναρξη του
δευτέρου ημιχρόνο στο 48’ ο Λιάσκος ανατράπηκε και ο Γεωργόπουλος από την άσπρη
βούλα άνοιξε το σκορ νικώντας τον μέχρι
εκείνη την στιγμή ανίκητο τερματοφύλακα.
Στο 53’ ο Δανέζης με ωραία ενέργεια από τα
δεξιά σέντραρε και ο Βυλλιώτης με κεφαλιά δι-

πλασίασε τα τέρματα των τραπεζικών . Στο 60’
ο Λιάσκος έξω από την περιοχή με δυνατο
σουτ στην γωνία διαμόρφωσε το τελικό 3-0 .
Το σκορ θα μπορούσε να πάρει και άλλες διαστάσεις άλλα ο τερματοφύλακας της ΟΛΜΕ
συνέχισε να πραγματοποιεί εντυπωσιακές
αποκρούσεις .
Διακρίθηκαν από τους τραπεζικούς οι Βαρδακώστας - Βυλλιώτης – Λιάσκος
ΕΝ.Α.Σ : Λιάρος (70’ Σουρβίνος) – Δανέζης
(60’ Μανωλάκος) – Μιχαλόπουλος – Χρονόπουλος ( 70’ Καράπας) – Άνθης – Τσούρας
(10’ λ.τρ. Γιγκλάς) – Λιάσκος – Βαρδακώστας
– Γεωργόπουλος – Ραγκούσης – Βυλλιώτης
(70’ Δημητρόπουλος) .

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4-3
Παρότι η βαθμολογική διαφορά που χωρίζει
τις δυο ομάδες είναι μεγάλη, εν τούτοις το συγκεκριμένο ματσάκι αποδείχθηκε πολύ δύσκολο
για τους γηπεδούχους, που… «ίδρωσαν» για
να καταβάλουν τους αντιπάλους τους και μάλιστα με ολική ανατροπή, όταν οι φιλοξενούμενοί προηγήθηκαν στο σκορ. Αλλά και όταν το
Υπουργείο προηγήθηκε ακόμη και με 3-1, δεν
το έβαλε κάτω, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει
σε 3-3. Το σκορ άνοιξε ο Σφύρης κάνοντας το
0-1, αλλά στο 35’ ο Καραγιάννης ισοφάρισε σε
1-1 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην
επανάληψη οι γηπεδούχοις μπήκαν πολύ δυνατά και κατάφεραν αρχικά στο 50’ με τον Μητσιάκη να προηγηθούν 2-1 και στο 65’ ο
Ζαρνακούπης ανέβασε το δείκτη του σκορ στο
3-1. Κι ενώ όλοι πίστευαν πως έτσι θα λήξει
το σκορ, κανείς δεν υπολόγισε τον Μαρκουλάκη που με δυο προσωπικά του γκολ, έφερε
τον αγώνα στα ίσα (3-3). Το τελικό 4-3, σφράγισε με το δεύτερο προσωπικο του γκολ ο Καραγιάννης. Ευκαιρίες από τη μεριά των
νικητών απώλεσαν οι Μητσιακης, Καραγιαννης, Πιπιλικας, ενώ διακρίθηκαν οι Πατηλας,
Μητσιακης Πιπιλικας.

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - Ο.Δ.Υ.Ε. 1-3
Από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής σεζόν,
για την ομάδα της ΟΔΥΕ, ήταν και αυτό με
τους Εφοριακούς. Στο παιχνίδι αυτό οι φιλοξενούμενοι έδειξαν ίσως την καλύτερη τους φετινή εικόνα και παίζοντας με υπομονη
κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 3-1. Το
πρώτο μέρος έληξε με την ΟΔΥΕ να προηγεί-

ται 0-1 στο 20’ με πλασέ του Παγίδα, Στην
επανάληψη κι ενώ οι Εφοριακοί μπήκαν πολύ
δυνατά στον αγώνα και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1 στο 50’ με τον Μακράκη, εν τούτοις δεν είχαν διάρκεια, με συνέπεια οι παίκτες
της ΟΔΥΕ να βρουν τον τρόπο και να σημειώσουν άλλα δυο γκολ. Στο 70’ ο Παγίδας με
δεύτερο προσωπικό γκολ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 1-2 με
πλασέ. Ο Μποραζάνης στο 80’ με ατομική
ενέργεια και με πλασέ ανέβασε το δείκτη του
σκορ στο 1-3, που ήταν και το τελικό. Αξίζει να
σημειωθεί πως οι Εφοριακοί έσπασαν τα δοκάρια, αφού δυο φορές ο Φιλος και μια ο Μακράκης, είδαν την μπάλα να προσκρούει σ’
αυτά. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Βουζας, Δρέκος, Αποστολάκος, ενώ από τους ηττημένους άρεσαν οι Μακράκης και Κυριακού.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Χατζηνικολάου,
Παπαμιχαηλ, Δρέκος, Μποραζάνης, Μιχος,
Αποστολάκος, Δανιηλίδης, Παγιδας, Στόικος
Παπαναγιώτου.

Γ.Λ.Κ. - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7-2
Πήρε φόρα το ΓΛΚ και όπως δείχνει και η βαθμολογική του θέση, έχει καταφέρει να αποσπάσει το σεβασμό όλων των αντιπάλων του.
Η 3η θέση είναι μια θέση που την αξίζει, διότι
πράγματι η φετινή του εικόνα είναι ξεχωριστή,
ενώ αν σε κάποια παιχνίδι έπαιρνε διαφορετικά αποτελέσματα, τότε ίσως και να διεκδικούσε ακόμη και την άνοδο! Μεγάλη μπάλα
κόντρα στο Δήμο Γαλατσίου τον οποίο νίκησε
7-2, δείχνοντας τις επιθετικές του αρετές. Σε
μεγάλη φόρμα ο Καλογιάννης που σημείωσε
τα πέντε από τα συνολικά επτά γκολ και δίκαια
πήρε τα συγχαρητήρια όλων των συμπαικτών
του. Επίσης για τους νικητές σκόραραν και οι
Καζολης με τον Μελτινό. Ο Δήμος Γαλατσίου,
κατάφερε να μπει στο παιχνίδι στο 35’ όταν ο
Μανδηλαράς μείωσε σε 2-1, όμως στη συνέχεια υπέκυψε στην ανωτερότητα του αντιπάλου του. Ενώ με τον Παπαδόπουλο στο 80’
μείωσε επίσης σε 7-2, που ήταν και το τελικό.
Ουδεις υστέρησε από τους νικητές, ενώ αντίθετα κανείς δεν διακρίθηκε από τους ηττημένους!
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παν., Μπαντης Χρ., Μπαντης Πετρ., Σιωτας Κοσμας Στέλιος Κοσμας Άρης, Δημος Ρήγας Μανδηλαρας
Κασσιμης Ζώης, (Μπιμπας Παπαδόπουλος
Μορτης).

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Διεκ
Ήθελε δυο λεπτά να λήξει ο αγώνας μεταξύ των δυο μονομάχων κι ενώ το σκορ ήταν 1-1. Όμως ο αγώνας διεκόπη, εις βάρος του Υπουργείου,
με συνέπεια τον αγώνα να κερδίσει στα χαρτιά το Ταχ Ταμ. Για την ιστορία το Ταχ Ταμ προηγήθηκε στο 15’ 0-1 με τον Στάθη από πάσα του Ιατρίδη, για να ισοφαρίσει στο 75’ με κεφαλιά ο Χατζηδιαμαντής σε 1-1, που έμελλε να ήταν και το τελικό, αφού στο 88’ ο αγώνας διακόπηκε! Επίσης αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Γιακαλής. Μοιραίοι παίκτες για το Ταχ Ταμ., ήταν οι Ιατρίδης και Γιώτης, που απώλεσαν κλασσικές
ευκαιρίες.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Μπλανας, Συνοδινός, Κιορκσης, ΝΙκολοπουλος, Γιακαλής, Κανέρης (λτ. Σιδηρόπουλος), Γιαννάκης, Ιατρίδης Ν. Γιώτης
Στ.,
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