
Παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων τη Δευτέρα το μεσημέρι στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ, πραγμα-
τοποιήθηκε  η κλήρωση της προημιτελική φάσης του κυπέλλου “Σπύρος Παπασπύρος”

Η Βουλή εκμεταλλεύτηκε το γεγο-
νός πως η Πυροσβεστική παρα-
τάχθηκε με εννιά παίκτες και πήρε
σπουδαία νίκη με σκορ 4-1

Σπουδαία εμφάνιση πραγματο-
ποίησε η ομάδα της ΟΔΥΕ, που
επικράτησε 2-0 του Υπ Γεωρ-
γιας, σημειώνοντας τη δεύτερη
νίκη της στο πρωτάθλημα με
σκόρερ τους Μποραζάνη στο
15’ και Παγίδα στο 60’

Σε πολύ καλή  μέρα οι Τελω-
νειακοί πήραν εύκολη νίκη 3-0
κόντρα στην ΟΛΜΕ!
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Η Βουλή άναψε... φωτιές
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 1-4
Νίκη για τη Βουλή με 4-1 απέναντι στην πυρο-
σβεστική που αξίζει συγχαρητήρια γιατί έπαιζε
σε όλο το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές και
στάθηκε πάρα πολύ καλά. Το 0-1 για τη Βουλή
έκανε ο  Βαγγές με ατομική ενέργεια και
πλασέ μέσα από την περιοχή, που ήταν και το
σκορ του πρώτου μέρους, αφού οι ευκαιρίες
που  χάθηκαν με τον Βαγγέ και με τον Γκοτζα-
μάνη με σουτ δεν είχαν την αίσια κατάληξη
που όλοι ήθελαν.  Στο δεύτερο μέρος ο Αση-
μακόπουλος με σουτ μέσα από την περιοχή
έκανε το 0-2, ενώ το 0-3 σημείωσε ο Ζουγκας
με σουτ αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή .
Η Πυροσβεστική μείωσε σε 1-3 με τον Αγόρο.
Όμως αυτό δεν πτόησε τους φιλοξενουμένους
που με δεύτερο προσωπικο γκολ του Ασημα-
κόπουλου με πλασέ μέσα από την περιοχή,
σφράγισε το τελικό 1-4. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βύρρος, Αγόρος, Φραγκού-
ληςΖέρβας, Τσακνιάς, Ευσταθίου, Φραγκο-
γιάννης, Τέγας, Χριτόπουλος, Καρβούνης,
Κιέζος.
Βουλή : Κεπιδης Γροντης Ρεντος Γκοτζαμάνης
Βασιος Μπαράκος Καρανασος Ζουγκας Αση-
μακόπουλος Εμιρζας Βαγγές αλλ. Ζουζουλης
Αρβανίτης Πασχαλίδης

ΥΠ.ΠΟ - Ο.ΣΥ.Π.Α. 7-0
Από τη στιγμή που η ΟΣΥΠΑ παρατάχθηκε με
πολλές ελλείψεις και αλλά και λόγω τραυματι-
σμού και του Φράγκου, ήταν επόμενο πως ο
δείκτης του σκορ, δεν θα ήταν κολακευτικός
για τους παίκτες της.  Κι έτσι έγινε, αφού η
λήξη βρήκε το ΥΠΠΟ νικητή με σκορ 7-0. Με
δύο γκολ του Καραμανιδη, στο 22 αφού
έκλεψε την μπάλα σε λάθος γύρισμα των
αμυντικών στον κιπερ, κάνοντας το 2-0 και στο
36 με ωραίο σουτ από την περιοχή, μετά από
ασίστ του Πετρόπουλου. Στον αντίποδα, η
ομάδα της  ΟΣΥΠΑ έκανε 3-4 καλέ ς ευκαιρίες
αλλά ο κιπερ του ΥΠ.ΠΟ., ΖΕΡΙΝΟΣ, σωστά
τοποθετημένο ς είπε όχι στα σουτ αυτά....την
μεγάλη ευκαιρία τη έχασε ο ΟΣΥΠΑ στο 33,
για ισοφάριση, όταν μόνος του ο επιθετικός

τους πλασαρε τον Ζερίνο αλλά ο κιπερ του
ΥΠ.ΠΟ. με σπουδαια απόκρουση κράτησε το
1-0. ,Στο β ημίχρονο, το παιχνίδι άνοιξε, ο Πε-
τρόπουλος μοίραζε, και ο Καραμανιδης σκο-
ραριζε!!! Έξι 6 γκολ ο Καραμανιδης και ένα ο
Πετρόπουλος, έκαναν τον δείκτη του σκορ στο
7-0. Βέβαια η  ΟΣΥΠΑ λόγω τραυματισμών
έπαιζε με 10 παίχτες και γενικά είχε πολλά
προβλήματα, όμως όσοι κλήθηκαν να παίξουν
έκαναν τη δική τους προσπάθεια παρά τα
επτά γκολ που δέχθηκαν. 
ΥΠΠΟ: Ζερινος, Χατζηβασιλείου, Φωτάκης,
Γαβριηλακης, Τριανταφύλλου, Στόικος, Τσιρώ-
νης, Καλογερόπουλος, Πετρόπουλος, Κουτσο-
γιαννης, Καραμανιδης, Αιβαλής, Κατσαβριάς,
Γκαβερας, Γκαβελας, Οικονόμου, Μπαντουδα-
κης, Γεωργιάδης

Το ντέρμπι του πρώτου ημιχρόνου, εξελίχθηκε
σε έναν μονόλογο από τη μεριά του  Υπ Εσω-
τερικών κι αυτό αποτυπώθηκε και στο δείκτη
του σκορ, που ξεκόλλησε από το ισόπαλο
αποτέλεσμα που έδειχνε και σταμάτησε στο 5-
1, που ήταν και το τελικό. Αναμφίβολα το
πρώτο μέρος ήταν όλα τα λεφτά, όπου και η
ΔΟΕ, έδειξε καλά χαρακτηριστικά.  Ηταν η
ομάδα  που μόλις στο 10’ έχασε τεράστια ευ-
καιρία να προηγήθεί, όταν ο Ελευθερίου ανα-
τράπηκε ο διαιτητής υπέδειξε το πέναλτι αλλά
ο Σερέτης έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να σκορά-
ρει. Κάτι που έκανε λίγο αργότερα ο Χατζηλά-
ρης ανοίγοντας το σκορ και σημειώνοντας το
0-1, Όμως στο 30’ ο Χριστοδουλάκης με κεφα-
λιά ύστερα από κεφαλιά σε πρώτο χρόνο του
Σερέτη σε σέντρα του Εμμανουήλ. Στην επα-
νάληψη τα πράγματα άλλαξαν η κούραση
έγινε αισθητή από τη μεριά των γηπεδούχων
και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν κατά τον καλύ-
τερο τρόπο οι παίκτες του Υπουργείου που
έδειξαν για μια φορά ακόμη την ευστοχία τους.
Στο 65’ ο Δημητρόπουλος έβαλε την ομάδα
του στη θέση του οδηγού κάνοντας το 1-2, για
να γίνει το 1-3 με δεύτερο τέρμα του Χατζη-
λάρη. Ακολούθησαν άλλα δυο γκολ με τον Δη-

μητρόπουλο να κάνει στο 85’ το 1-4 και στον
Κουρής στο 88΄’ το τελικό 1-5. Διακρίθηκαν
από τους νικητές εκτός των σκορερ και ο Συ-
μεωνίδης, ενώ από τους ηττημένους οι Πανά-
γος, Εμμανουήλ και Ελευθερίου. 
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Ζέρβας,
Κωτσιοπουλος, Νακόπουλος, Μαυρέλης, Μα-
κρίδης, Καστανης, Συμεωνίδης, Κουρής, Χα-
τζηλαρης, Δημητρόπουλος,  (Μίχας,
Παγκράτης).
ΔΟΕ: Ρεσιτης, Αβραμίδης, Πανάγος, Γιαννό-
πουλος, Λάζος, Αγιανίδης, Χριστοδουλόπου-
λος, Τσιτλακίδης, Εμμανουήλ, Ελευθερίου,
Σερέτης, Χαιδεμένος , Παπαθανασίου, 

Η κληρωτίδα είχε κέφια
Τη Δευτέρα το μεσημέρι στα γραφεία της
ΑΔΕΔΥ, ενώπιον των εκπροσώπων των ομά-
δων πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της προ-
ημιτελικής φάσης του κυπέλλου «Σπύρος
Παπασπύρος». Τα ζευγάρια που αναδείχθη-
καν της διαδικασίας είναι τα εξής: Α’ Κατηγο-
ρία:  Δήμος Αθηναίων – ΟΣΥΟ, ΠΟΕ/ΥΕΘΑ –
Υπ Εωτερικών/Περιφέρειας. Στην επόμενη
φάση πέρασαν η Πυροσβεστική και η
ΠΟΕ/ΔΥΟ. Β’ Κατηγορία: ΟΑΕΔ – Ταχ Ταμ.,
Υπ Παιδείας – ΓΛΚ. Στην επόμενη φάση πέρα-
σαν η Εμπορική, ΕΦΚΑ. 

Μεγάλα σκορ!
Η ολοκλήρωση της  16ης αγωνιστικής μπορεί
να μην περιείχε εκπλήξεις όμως εκείνο που
μπορεί κανείς να διαβάσει βλέποντας τα απο-
τελέσματα είναι τα ευρύ σκορ, με τα οποία
έληξαν τα παιχνίδια που διεξήχθησαν. Κάτι
που αφ’ ενός μεν ανέδειξε την ευστοχία των
επιθετικών γραμμών των μονομάχων, ενώ
απο την άλλη ένα βήμα πίσω έκαναν οι άμυ-
νες, που δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων. Έτσι η νίκη με 7-0 του
ΥΠΠΟ και της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 6-0 με ΟΣΥΠΑ και
Επιμελητήρια αντίστοιχα , χωρίς οι άμυνές
τους να δεχθούν ούτε ένα γκολ, αποδεικνύει
του λόγου το αληθές. 

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6-0
Με το ποδοσφαιρικό σόου του Χαρακάκου που τα έκανε όλα, δημιούργησε, συμμετείχε σε όλες τις φάσεις,σκόραρε, ενώ είχε και δοκάρι, συνο-
δεύτηκε το 6-0, με το οποίο η ΠΟΕ ΥΕΘΑ νίκησε τα Επιμελητήρια. Μόλις στο 8′ ο Καραβασιλειάδης έκανε το 1-0 από ασίστ του Χαρακάκου. Στο
14′ σε σουτ του Χαρακάκου η μπάλα αποκρούστηκε με δύναμη από το κάθετο δοκάρι, Στο 26′ ο Χαρακάκος με περίτεχνη ενέργεια ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 2-0. Στο 31′ από ανατροπή του Χαρακάκου ο Μουζής με πέναλτι έκανε το 3-0. Στο 53′ ο Καραβασιλειάδης από ενέργεια και
σουτ του Χαρακάκου έκανε το 4-0, στο 61′ ο Μουζής από ενέργεια του Χαρακάκου έκανε το 5-0 ενώ ο Χαρακάκος στο 72′ έκλεισε το τελικό
σκορ 6-0.  Από τους νικητές πολύ καλοί ήταν ακόμα οι Καρανασιλειάδης, Σακκάς, Χρυσοβέργης, Μουζής. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ:  (Δημήτρης Βάρσος): Δόριζας, Βάγιας (60′ Παπασπύρου), Γιαννακάκης, Σακκάς, Παρούσης (αρχηγός), Μουζής, Καστανιώτης, Κα-
ραβασιλειάδης, Κουκόπουλος, Χαρακάκος, Χρυσοβέργης.

Κόντρα σε μια ελλειπέστατη Πυροσβεστική που έπαιξε όλο τον αγώνα με 9 παίκτες η Βουλή επικράτησε 4-1
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Ο Νικόλαος Σιδηρόπουλος εργάζεται σαν
χειρούργος οδοντίατρος για 32 έτη σε ιδιω-
τικό ιατρείο  στον Κορυδαλλό. Αντιπρό-
εδρος της επιστημονικής εταιρείας
αθλητικής οδοντιατρικής. Εκδότης μηνιαίας
τοπικής εφημερίδας ΄΄εν τη πόλει΄΄. Συγγρα-
φέας του βιβλίου τραυματισμοί κατά την
άθληση –πρόληψη αντιμετώπιση. Δημιουρ-
γός του πολυχώρου Αρχελάου θέατρο.   Η
εθελοντική του δράση είναι πολύ πλούσια
κυρίως στον τομέα του αθλητισμού έτσι
υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος του συνδέ-
σμου ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών Πει-
ραιά και επίτιμος πρόεδρος της ένωσης συνδέσμων παλαίμαχων
ποδοσφαιριστών Πειραιά – president  veterans footballplayers of piraeus. Στα
πλαίσια αυτά συμμετείχε σε εθελοντικές εξορμήσεις υγείας-άθλησης και προ-
στασίας του περιβάλλοντος καθώς και διοργανωτής ημερίδων με θέματα
υγείας- αθλητισμού και πολιτισμού. Συνδυάζοντας το ενδιαφέρον του για τον
άνθρωπο με την επιστήμη του δημιούργησε τράπεζας αίματος  σε τέσσερεις
εθελοντικές ομάδες , ενώ υπήρξε εμπνευστής και δημιουργός ιατρείου για
προληπτικές εξετάσεις αθλητών και μαθητών. Τα τελευταία χρόνια με την δια-
μεσολάβηση του δόθηκαν υποτροφίες  διετούς φοιτήσεως σε ΙΕΚ για άπορους
μαθητές.  Η σχέση με τον Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Πειραιά είναι μακρο-
χρόνια με την μεσολάβηση  του διοργανώθηκαν δράσεις συλλογής τροφίμων
και πολιτιστικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες που απειλούνται με αποκλει-
σμό, για τον λόγο αυτό και τιμήθηκε από το Τμήμα το 2014 με έπαινο. Βάζει
υποψηφιότητα γιατί πιστεύει ότι μπορεί να  συμβάλει στην προβολή του Τμή-
ματος και να στήριξη τις δράσεις του. Κι όμως παρά το μεγάλο φόρτο της κα-
θημερινότητας όπου ο ελεύθερος χρόνος είναι ελάχιστος ο Σιδηρόπουλος
βρίσκει το χρόνο να φορέσει τη φανέλα του Ταχ Ταμ, και κάθε Σάββατο μαζί με
την παρέα του, δίνει το παρών στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, όπου συμμετέχει
η ομάδα του. Η ηρεμία, το ήθος και κυρίως η άριστη συμπεριφορά του τον
έχουν κάνει αγαπητό σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα της ΑΔΕΔΥ, όπου
μέχρι σήμερα έχει εισπράξει μόνον κολακευτικά σχόλια. Ότι και να πει κανείς
για τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα ίσως αδικήσει αυτό που είναι κι αυτό που
κάνει. Πάντα δίπλα και κοντά σε όλους έχει καταφέρει να δημιουργήσει μόνον
φιλίες και μάλιστα διαχρονικές, ενώ η προσφορά του προς τον συνάνθρωπό
του, όπου και όταν του ζητήθηκε η παρουσία του, ήταν δεδομένη. Μεγάλη τιμή
για την αθλητική οικογένεια του Αθλητικού Τομέα προς τον Νϊκο Σιδηρόπουλο
που με την παρουσία του ανεβάζει το επίπεδο εν γένει του χώρου και του
πρωταθλήματος των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα είναι απο τα πιο αγα-
πητά πρόσωπα - συμπαίκτης - αντίπαλος, όλων όσοι μέχρι σήμερα έχουν
παίξει μαζί του. Παράλληλα βρίσκεται πάντα κοντά στον συνάνθρωπό του και
με πράξεις κυρίως προσπαθεί να βοηθήσει και να απλουστεύσει κάποια
πράγματα, αν αυτό είναι εφικτό. Και το πιο σημαντικό δεν έχει γυρίσει την
πλάτη του σε κανέναν, ενώ πάντα με το χαμόγελο και τον ευγενικό του τρόπο
προσπαθεί να βρεί και να δώσει λύσεις, ώστε να συνεχιστεί η κανονικότητα,
στις όποιες περιπτώσεις κινδυνεύει αυτή (κανονικότητα), να διακοπεί. 
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 16η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 -4
ΥΠ.ΠΟ Ο.ΣΥ.Π.Α. 7 -0
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Ο.Σ.Υ.Ο. Αν
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6 -0
Δ.Ο.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 -5

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16 45 15 0 1 57 3
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 16 39 13 0 3 65 25
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 16 38 12 2 2 60 17
4 ΥΠ.ΠΟ 16 32 10 2 4 40 22
5 Ο.Σ.Υ.Ο. 15 27 8 3 4 32 17
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 16 22 7 1 8 24 34
7 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 15 18 5 3 7 39 33
8 Ο.ΣΥ.Π.Α. 16 14 4 2 10 29 43
9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 16 14 4 2 10 22 50
10 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 16 12 3 3 10 21 48
11 Δ.Ο.Ε. 16 11 3 2 11 18 55
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 16 2 0 2 14 17 77

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠ.ΠΟ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Δ.Ο.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 16η ΑΓΩΝ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΚΑ 4 -0
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε. 3 -0
Ο.Α.Ε.Δ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4 -6
Ο.Δ.Υ.Ε. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2 -0
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5 -3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ.Λ.Κ. 3 -3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 16 40 13 1 2 53 25
2 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 16 37 12 1 3 51 22
3 Ο.Α.Ε.Δ. 16 29 9 2 5 49 29
4 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 16 29 9 2 5 44 31
5 Γ.Λ.Κ. 16 29 9 2 5 53 43
6 Ο.Λ.Μ.Ε. 16 25 8 1 7 39 34
7 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 16 21 6 3 7 45 42
8 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 15 18 5 3 7 25 28
9 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15 17 5 2 8 40 53
10 ΕΦΚΑ 16 15 4 3 9 26 43
11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 16 8 2 2 12 17 48
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 16 6 2 0 14 25 69

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)
ΕΦΚΑ Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Λ.Μ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ο.Δ.Υ.Ε.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Γ.Λ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

57
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 16ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 57

10
Συνολικά δέκα γκολ σημειώθηκαν
στον αγώνα μεταξύ των ομάδων:
ΟΑΕΔ - Εφοριακοί 4-6!
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Ο.Δ.Υ.Ε. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2-0
Τη δεύτερη νίκη της  στο πρωτάθλημα σημεί-
ωσε η ΟΔΥΕ, επικρατώντας  του Υπ Γεωργίας
με το καθαρό 2-0 σκορ. Αξίζει να σημειωθεί
πως αυτό το παιχνίδι είναι ένα από τα καλύ-
τερα για την ΟΔΥΕ,  στο φετινό πρωτάθλημα.
Οι παίκτες της, δεν βιάστηκαν, ακολούθησαν
την πάγια τακτική τους, να παίξουν ήρεμο και
στρωτό ποδόσφαιρο και στο τέλος δίκαια το
πανηγύρισαν, αφού αυτή η νίκη ήρθε κόντρα
στο  Υπ  Γεωργίας , που στο παιχνίδι αυτό δεν
κατάφερε να βρει ρυθμό και δίκαια ηττήθηκε
αν και από τη μεριά του έχασε ευκαιρίες με
τους Κουτελιδάκη, Μπαρμπαγιάννη και Γιαν-
νόπουλο. Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Μποραζά-
νης με ωραίο πλασέ από πλάγια  θέση και
αριστερά, ενώ ο ήδη σκόρερ ήταν ο δημιουρ-
γός του δεύτερου γκολ στο 60’ με τον Παγίδα
να διπλασιάζει τα τέρματα κάνοντας το 2-0, με
το οποίο έληξε ο αγώνας.  Δεν υπήρξε υστε-
ρήσας από τους νικητές, με τους Μποραζάνη,
Χατζηνικολάου και Παπαναγιώτου. 
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Χατζηνικολάου, Δρέκος,
Βούζας, Παπαμιχαήλ, Μποραζης, Δανιηλίδης,
Παπαναγιώτου, Αποστολάκης, Παγίδας,
Μίχος, Στοϊκος , Καντζούρης.

Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΦΚΑ 4-0
Την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους πέτυχε η
ομάδα της π. Εμπορικής που σε έναν Αγγλικό
καιρό με συνεχή βροχή και ένα βαρύ τερέν κα-
τάφερε να επικρατήσει με 4 – 0 της ομάδας
του ΕΦΚΑ που παρατάχθηκε με αρκετές
απουσίες . Από την αρχή του αγώνα η ομάδα
των τραπεζικών ανέλαβε την πρωτοβουλία και
προσπαθούσε να βρεί τρόπο να φθάσει στην
αντίπαλη εστία παρά τις ατυχίες που είχε
αφού στα 10’ λεπτά αποχώρησαν τραυματίες
οι Ανδρεάδης και Κότσιρας . Μια δύο επιθετι-
κές ενέργειες σταμάτησαν στον τερματοφύ-
λακα του ΕΦΚΑ και αντίστοιχα δύο σουτ
εξουδετέρωσε ο Λιάρος για τους τραπεζικούς .
Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου οι τραπε-
ζικοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με ένα
πολύ όμορφο γκολ όταν μετά την απόκρουση
των αμυντικών σε κόρνερ του Γεωργόπουλου
ο Γιγκλάς με ένα απευθείας βολέ χωρίς να
σκάσει η μπάλα στο έδαφος την έστειλε στο
αριστερό παραθυράκι του ανύμπορου να αντι-
δράσει τερματοφύλακα του ΕΦΚΑ ξεκλειδώ-
νοντας έτσι το ματς για τους τραπεζικούς . Το
δεύτερο ημίχρονο ξεκλείδωσε με τους τραπεζι-
κούς απαλλαγμένους από το άγχος να θέλουν
να καθαρίσουν το ματς και αυτό ανέλαβε να το
κάνει ο Γεωργόπουλος όταν στο 50’ μετά από
ασιστ του Λιάσκου πλάσαρε σωστά για το 2-0
και στο 55’ με σουτ έξω από την περιοχή
έστειλε την μπάλα στο δεξί Γ κάνοντας το 3-0.
Το σκορ έκλεισε ο Τσούρας όταν με ατομική

ενέργεια και αφού απέφυγε δύο αμυντικούς
σούταρε για το τελικό 4-0. Διακρίθηκαν από
την ομάδα ΕΝ.Α.Σ οι Λιάσκος – Τσούρας – Μι-
χαλόπουλος
ΕΝ.Α.Σ : Λιάρος (60’ Σουρβίνος ) – Κότσιρας (
λ.τρ 5’ Μανωλάκος 65’ – Τσάμπρας) – Μιχαλό-
πουλος – Χρονόπουλος – Δανέζης – Τσούρας
– Λιάσκος – Ανδρεάδης (10’ Γιγκλάς – 70’
Φράγκος) – Γεωργόπουλος – Βλάμης – Κου-
τσουπιάς (46’ Άνθης)

Ο.Α.Ε.Δ. - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4-6
Πιάνοντας μια καταπληκτική απόδοση οι Εφο-
ριακοί κατάφεραν να επικρατήσουν 6-4 του
ΟΑΕΔ και να πάρουν μια νίκη ψυχολογίας,
που τόσο είχαν ανάγκη και μάλιστα κόντρα σε
μια ομάδα που μέχρι που καταλαμβάνει την
3η  θέση του βαθμολογικού πίνακα.  Το σκορ
άνοιξε στο 15 ο Κυριακού κάνοντας το 0-1 για
να ισοφαρίσει στο 20 ΟΑΕΔ με τον Ψυρίδη σε
1-1. Μετά από 5 λεπτά ο φίλος έκανε το 1-2
για τους εφοριακούς ενώ και πάλι στο 36 έγινε
το 2-2 με τον Κληρονόμο. Το πρώτο μέρος
έληξε 5-2 με τον Κυριακού να σημειώνει χατ
τρικ, αφού στο 35’ και 40’ ήταν ο παίκτης που
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-4. Στη συνέ-
χεια η Φίλος με το δεύτερο προσωπικό τέρμα
έκανε το 2-5. Στην επανάληψη ο ΟΑΕΔ μπήκε
πιο δυνατά και κατάφερε να μειώσει το σκορ
με πρωταγωνιστή το Χρήστο Μπαρτζιώτη που
σημείωσε και τα δυο γκολ των γηπεδούχων.
Στο 60’ σημείωσε το 3-5, όμως οι ελπίδες για
κάτι καλύτερο, εξανεμίστηκαν στο 70’ όταν ο
Φίλος έκανε το 3-6 και σφράγισε τη νίκη της
ομάδος του, παρότι την τελευταία λέξη την
είπα ο Μπαρτζιώτης που στο 80’ μείωσε
ακόμη περισσότερο διαμορφώνοντας το τελικό
4-6.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κυρια-
κου, Γκίκας Χρ., και Φίλος
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Συνέσιος, Ευθυμιάδης, Στα-
θόπουλος, Ντράχας, Γεωργατζέλης, Κληρονό-
μος, Μανωλιάδης, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης,
Λουκίδης, Κανελόπουλος.

Δυσκολεύτηκε πολύ μέχρι να καθαρίσει το παι-
χνίδι και να επιβληθεί του ισχυρού μέχρι το 68’
Δήμου Γαλατσίου οι πρωτοπόροι της Β’ κατη-
γορίας. Και όλα αυτά γιατί βρέθηκαν κόντρα
σε μια πολύ δυνατή και αποφασισμένη για όλα
ομάδα.  Το σκορ άνοιξε στο 15 ο Γιώτης κάνο-
ντας το 1-0. Ο Δήμος Γαλατσίου ισοφάρισε σε
1-1 στο 50 με απευθείας φάουλ του Μανδη-
λαρά. Όμως  μετά από 5 λεπτά ο Γιώτης από
πάσα του Συριανού έδωσε αρχικά το προβάδι-
σμα στο Ταχ  Ταμιευτήριο κάνοντας το 2-1. Το
3-1 σημείωσε στο 60’ ο Ιατρίδης. Ο Δήμος Γα-
λατσίου δεν πτοήθηκε και με δύο γκολ του Πέ-
τρου Μπαντή στο 65 και στο 68 έφερε το

παιχνίδι στα ίσα ίσα κάνοντας το 3-3, Ένα
σκορ που έμελλε να μην είναι το τελικό, αφού
στα υπόλοιπα 30 λεπτά σημαντικό ρόλο
έπαιξε η εμπειρία των παικτών του Ταχυδρομι-
κού Ταμιευτηρίου που με δύο γκολ του Γιώτη
στο 75 και στο 88 από πάσα του Συριανού το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πήρε σπουδαία νίκη
επί του δήμου Γαλατσίου με σκορ 5-3.  Ευκαι-
ρίες από το από τους γηπεδούχους έχασαν οι
Γιώτης Ιατρίδης Νίκος, ενώ διακρίθηκαν οι
Γιώτης Συριανός Συνοδινός και Γιακαλής. Από
το Δήμο άρεσαν οι Πέτρο Μπαντής που σκό-
ραρε δυο φορές και οι Μανδηλαρας Μπιμπας
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσωνης, Τσότρας, Συνοδινος,
Γιαννάκης, Κιορκτσής, Νικολόπουλος, Γιακα-
κλης, Ιατρίδης Ηρ., Κανέρης, Ιατρίδης Ν., Γιώ-
της, (Συριανος)ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης
Παν.,  Μπαντης Χρ.,  Μπαντης Πετρ.,  Μπιμ-
πας Ρήγας Μορτης Κοσμας Στέλ.,  Κοσμας
Άρης Παπαδόπουλος Μανδηλαρας Ζιαγκος
(ζανης  Τσουλος).

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ.Λ.Κ. 3-3
Σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην υπήρξε νι-
κητής, όμως το γεγονός πωςέγινε ένας υπέρο-
χος αγώνας και τον οποίο ικανοποίησε όλους
όσοι αγωνίστηκαν, είναι εκείνο που θα πρέπει
να μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων. Ύστερα
από δυο ανατροπές και έξι γκολ Υπ Παιδείας
και ΓΛΚ, έφυγαν από το γήπεδο με την ισοπα-
λία 3-3, αν και οι φιλοξενούμενοι έχουν κάθε
λόγο να ήθελαν τη νίκη ύστερα από τα τρια
δοκάρια που είχαν στο δεύτερο μέρος.  Το
σκορ άνοιξε ο Βελαέτης κάνοντας το 0-1 και
ισοφάρισε το Υπουργείο Παιδείας σε 1-1 με
τον Ζαρνακούπη, ενώ ίδιος παίκτης έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του με δυνατό σουτ
έξω από τη μεγάλη περιοχή κάνοντας το 2-1.
Το ΓΛΚ βρήκε το κουράγιο και απάντησε με
τον Καλογιάννη που ισοφάρισε σε 2-2. Το ημί-
χρονο έληξε 3-2 για το Υπουργείο που με τον
Μητσιάκη πήρε το προβάδισμα. Στην επανά-
ληψη το ΓΛΚ μπήκε πιο δυνατά και η πίεση
που άσκησε έφερε την ισοφάρισε πολύ γρή-
γορα με τον Καλογιάννη να κάνει το δεύτερο
προσωπικό του γκολ και να σφραγίζει το τε-
λικό 3-3, παρότι οι φιλοξενούμενοι είχαν την
ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι με τα τρια δο-
κάρια που είχαν αλλά και τις ευκαιρίες, που
έχασαν. Και όλα αυτά βέβαια υπο την ανοχή
των αντιπάλους του που επίσης από τη μεριά
τους είχαν ευκαιρίες με τους Μητσιακης (δυο),
Ζαρνακουπη,  Καραγιαννη, να αυξήσουν το
σκορ.  Από το ΓΛΚ ξεχώρισαν Καλογιάννης,
Μαρκόπουλος, Φουντουλακης, Λιανός, Καζο-
λης, ενώ από το Υπουργείο άρεσαν οι πιπιλι-
κας μητσιακης ζαρνακουπης .

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Ο.Λ.Μ.Ε. 3-0
Έχοντας σε πολύ καλή μέρα  τον Σαχινίδη, που σημείωσε τα δυο από τα τρια συνολικά γκολ, οι Τελωνειακοί επικράτησαν 3-0 της ΟΛΜΕ, και
κατέκτησαν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Κατά διαστήματα οι νικητές ήταν καλύτεροι και κατάφεραν να πάρουν μια νίκη που άξιζαν
κόντρα σε μια ομάδα που βρίσκεται πολύ ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα και μέχρι σήμερα έχει δείξει πολύ καλά και θετικά στοιχεία όπως η
ΟΛΜΕ.  Όλα ξεκίνησαν ε το χαμένο πέναλτι του Σαχινίδη στο 20’. Όμως ο ίδιος  παίκτης μετά από δέκα λεπά όμως άνοιξε το σκορ κάνοντας το
1-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Οι Τελωνειακοί που μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο μέρος, κατάφεραν και προηγήθηκαν 2-0 με τον
Σφύρη στο 55’, για να γευτούν και να σφραγίσουν τη νίκη τους με ένα δεύτερο τέρμα του Σαχινίδη στο 75’, που έκανε και το τελικό 3-0. 
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