
Με δυο γκολ που σημείωσε ο Αγγελίδης (58, 83’), η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ επικράτησε 2-1 του Υπ Εσωτ/Περιφέ-
ρειας που ισοφάρισε με πέναλτι του Βαρυθυμιάδη στο 64’

Τη Δευτέρα 8-4-2019, και ώρα
15.00 στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ θα
πραγματοποιηθεί η κλήρωση της
επόμενης φάσης του κυπέλλου

Παρότι  σημειώθηκαν έξι γκολ
στο τέλος καμία ομάδα δεν κα-
τάφερε να αναδειχθεί νικήτρια,
με τον δείκτη του σκορ να μένει
στο 3-3. Συνεπεία του οποίου
ΕΦΚΑ και Τελωνειακοί πήραν
απο έναν πόντο

Σκόνταψε και πάλι ο ΟΑΕΔ
που παραχώρησε ισοπαλία 
2-2 με το Υπ Γεωργίας
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ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - Δ.Ο.Ε. 3-1
Μπορεί ο σφοδρός άνεμος να μην άφησε τους
δυο μονομάχους να κάνουν το παιχνίδι τους
και να παίξουν το ποδόσφαιρο, εν τούτοις η
προσπάθεια έγινε και από τις δυο μεριές. Τα
πολλα λάθη που σημειώθηκαν από τη μεριά
των φιλοξενουμένων έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και στάθηκε η βα-
σική αιτία ώστε η Βουλή να πάρει μια άνετη
νίκη με σκορ 3-1. Το 1-0 για τη Βουλή έγινε σε
αντεπίθεση με τον Χαραλαμπίδη να κάνει
πολύ ωραία ενέργεια  και με ωραία πασα να
βγάζει το Ασημακόπουλο σε θέση τετ α τετ και
αυτός με ιδανικό πλασέ  την έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα .κι έτσι να λήξει το πρώτο
μέρος,  Στο δεύτερο ωραία συνεργασία των
ποδοσφαιριστών της Βουλής με τελικό αποδέ-
κτη και πάλι  τον Ασημακόπουλο με τον άσσο
της Βουλής με πλασέ μέσα από την περιοχή
να κάνει το 2-0, ενώ  το 3-0 έγινε με τον Βαγγέ
που με πολύ ωραίο πλασέ, στέφθηκε σκόρερ.
Το 3-1 στο 80’όταν ο Κουτσούκος έκλεψε την
μπάλα και πλάσαρε εύστοχα.  Παντως ο Σερέ-
της ήταν ο μοιραίος παίκτης, διότι στο 50’ και
55’ έχασε δυο κλασσικές ευκαιρίες και μάλιστα
στη δεύτερη φάση η μπάλα βρήκε το κάθετο
δοκάρι! Δεν υπήρχε υστερήσας από τη Βουλή,
ενώ  μέτρια ήταν η εμφάνιση των Δασκάλων. 
ΒΟΥΛΗ Γροντής Καρανάσος Ρέντος Γκοτζα-
μάνης Βάσιος Μπαράκος Εμιρζάς Βαγγές
Ζούγκας Ασημακόπουλος Χαραλαμπίδης(Αρ-
βανίτης)    
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Τσίντζος, Πανάγος, Λάζος,
Αγιαννιδης, Χριστοδουλόπουλος, Τσιτλακίδης,
Εμμανουηλ, Ελευθερίου, Κοντοβάς, Σερέτης,
(Βάσιος, Κουτσούκος, Αβραμίδης, Κούσης,
Γιαννόπουλος, Παπαθανασίου, Χαιδεμένος).

Ο.ΣΥ.Π.Α. - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 1-1
Παρά την σωρεία ευκαιριών που δημιούργησε
η ΟΣΥΠΑ και τα 3  δοκάρια που είχε, δεν κα-
τάφερε τελικά να νικήσει την ομάδα της ΠΟΕ-
ΔΗΝ, η οποία με 10 παίκτες αγωνίστηκε
κλειστά και ηρωικά και απέσπασε ισοπαλία 1-
1. Η ΟΣΥΠΑ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε
όλη την διάρκεια του αγώνα αλλά πότε η αστο-
χία των επιθετικών πότε η ατυχία με τα δοκά-
ρια δεν της επέτρεψαν να τελειώσει το
παιχνίδι. Ειδικά στο Α΄ ημίχρονο η έλλειψη κα-
θαρού μυαλού στην τελική προσπάθεια οδή-
γησε στο να χαθούν κλασικές ευκαιρίες στο
12΄όταν ο Κανέλλης από το ύψος της μικρής
περιοχής ανενόχλητος έπιασε ασθενή κεφαλιά
για να τη αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Στο
15΄ο Πατλιάς ύστερα από πάσα του Παπακώ-
στα μέσα στη περιοχή αντί να σουτάρει προ-
σπάθησε να τριπλάρει με αποτέλεσμα να
διώξουν οι αμυντικοί. Στο18΄ο Σακαρέλος πλα-
σάρει τον τερματοφύλακα και στέλνει τη
μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι. Στο 22΄ο
Πατλιάς μετά από πάσα του Παπακώστα
μπαίνει στη περιοχή πλασάρει και ανοίγει το
σκορ. Στο 28΄ και πάλι ο Πατλιάς αφού περ-
νάει έναν αντίπαλο μπαίνει στη περιοχή πλα-
σάρει τον εξερχόμενο τερματοφύλακα και ενώ
η μπάλα κτυπά στο εσωτερικό της ρίζας του

αριστερού κάθετου δοκαριού και οι παίκτες της
ΟΣΥΠΑ πανηγυρίζουν για γκολ ο ισχυρός
αέρας είχε άλλη άποψη, έτσι η μπάλα μετά την
αριστερή δοκό παίρνει ύψος σκάει στην
γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια κτυπά
στο δεξί δοκάρι για να την απομακρύνουν οι
αμυνόμενοι. Επειδή όπως είχε πει κάποτε ο
ΟΣΙΜ η μπάλα είναι «πόρνη» έτσι στην πρώτη
της ουσιαστική ευκαιρία η ΠΟΕΔΗΝ κατάφερε
στο 35΄ ύστερα από κάθετη πάσα στην άμυνα
της ΟΣΥΠΑ να βρεθεί αμαρκάριστος ο Χατζής
και να ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 40΄έχασαν οι γη-
πεδούχοι άλλη μια ευκαιρία για να προηγη-
θούν ξανά στο σκορ όταν όταν ο Παπακώστας
έκανε διείσδυση από δεξιά και πάσαρε στο
ύψος του πέναλτι στον αμαρκάριστο Κανέλλη
ο οποίος σούταρε στέλνοντας τη μπάλα ελάχι-
στα άουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο
Β΄ ημίχρονο, έχοντας και τον αέρα υπέρ της, η
ΟΣΥΠΑ έκλεισε τους φιλοξενούμενους στα
καρέ τους αλλά προσπάθησε ανορθόδοξα για
το γκολ και με βιαστικά τελειώματα των φά-
σεων χάνοντας έτσι 3 ευκαιρίες με Παπακώ-
στα στο 50΄που σούταρε ελάχιστα άουτ, ο
ίδιος παίκτης στο 55΄έκανε σέντρα σουτ που
απέτυχε ο Πατλιάς με προβολή να τη στείλει
στα δίκτυα και στο 65΄ πάλι ο Παπακώστας
αντί να σουτάρει προσπάθησε να μπεί με τρί-
πλα μέσα στην περιοχή για να απομακρύνουν
οι αμυντικοί. Στο 70΄σε αντεπίθεση τους οι φι-
λοξενούμενοι , στη μοναδική τους ευκαιρία στο
Β΄ ημίχρονο , ανάγκασαν τον Γέργη να κάνει
θαυμάσια απόκρουση, όταν σε σουτ από τη
μεγάλη περιοχή η μπάλα , από τον αέρα,
πήρε κατεύθυνση προς την αριστερή γωνία
όπου πετάχτηκε ο Γέργης και απέκρουσε σε
κόρνερ. Στο 75΄ ο Νιώτης με σέντρα σουτ
έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο
82΄ έγινε η τελευταία φάση του αγώνα όταν ο
Κανέλλης από το ύψος της περιοχής αντι να
σουτάρει έκανε πάσα στον Παπακώστα που
υποδείχθηκε σε οφσάϊντ και έτσι το γκολ που
πέτυχε ορθώς δεν μέτρησε. Από την ομάδα
της ΠΟΕΔΗΝ δεν υπάρχει  υστερήσας αντί-
θετα η ΟΣΥΠΑ βρέθηκε σε άσχημη μέρα. 
ΟΣΥΠΑ: Γεργης, Δρακοπουλος, Δαμήλος, Κο-
τσοβός, Πανόπουλος, Κανέλλης, Τσούμας,
Σακαρέλος, Νιώτης, Πατλιάς, Παπακώστας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - 
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 0-5
Παράσταση για ένα ρόλο ήταν ο αγώνας της
ΠΟΕ/Δ0Υ κόντρα στα Επιμελητήρια που κατά-
φεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
συγκεκριμένου αγώνα, παρά τις προσπάθειες
που έκαναν. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι
κατάφεραν πέραν των αρκετών επίσης ευκαι-
ριών που έχασαν, να στείλουν την μπάλα
πέντε φορές στα αντίπαλα  δίχτυα και να πά-
ρουν  μια εύκολη νικη με 5-0. Η ΠΟΕ/Δ0Υ
μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο
2’ άνοιξε το σκορ όταν ο Μπουζινέκης πήρε
την μπάλα από το κέντρο και αφού πέρασε
όποιον βρήκε μπροστά ακόμα και τον τερμα-
τοφύλακα όμως την τελευταία στιγμή μπερ-
δεύτηκε και βγήκε άουτ (αλλά Φορτούνη).  Στο

10 μετά από χτύπημα κόρνερ ο Βλάχος με κε-
φαλιά άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1, ενώ
στο  20 ο Τάπραντζης βρίσκει κάθετα τον Κρη-
τικό και αυτός με ωραίο τελείωμα διπλασίασε
τα τέρματά κάνοντας το 0-2. Στη συνέχεια χά-
θηκαν δύο τετ α τετ με Βέρρο και Κρητικό που
πλάσαραν πάνω στον τερματοφύλακα. Για να
έρθει το 35΄ όπου ο Ζωχιός με ωραίο τρόπο
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-3. που ήταν
και το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο οι φι-
λοξενούμενοι μπορεί να κατέβασαν στροφές,
όμως συνέχισαν να είναι σοβαροί και πειθαρ-
χημένοι, με συνέπεια να χάσουν κι άλλες ευ-
καιρίες. Όμως στο 65’ ο Καρδούλας και στο
80’ ο Τσαμαδής διαμόρφωσαν το τελικό 0-5.
Δυο σπουδαίες ευκαιρίες επίσης έχασε στο 75
και 85’ ο Πάσχος που από καλή θέση δεν κα-
τάφερε να στεφθεί σκόρερ. Ουδείς υστέρησε
από τους νικητές, αλλά όμως ο Κατσιπάνος
έδειξε για μια φορά ακόμη την κλάση του, και
επενέβη όπου χρειάστηκε, ενώ μεταξύ ίσων
άρεσαν οι  Βλάχος Τσαμαδης και Βέρρος 
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος Χρήστου Τσαμαδης
Μηλαδόπουλος Καρδούλας Μπουζινέκης Ζω-
χιός Βλάχος Κρητικός Βέρρος Ταπραντζης
(Ξυπολιάς Φτούλης Μ.,  Πάσχος Κοκοροσκος
Καμιδης Ζαρωτιάδης).

ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 1-2
Στο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής,  η ομάδα
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΠΟΕ-
ΥΕΘΑ), με παλικαρίσιο τρόπο πήρε την νίκη
με σκορ 2-1 επί του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Και οι δύο ομάδες έχασαν ευκαιρίες και πρό-
σφεραν καλό θέαμα. Το ημίχρονο έληξε χωρίς
σκορ. Προηγήθηκε το ΥΕΘΑ στο 58′ με πλασέ
του κορυφαίου παίκτη της ομάδας Αγγελίδη, ο
οποίος αξιοποίησε υπέροχη ασίστ του Καρα-
βασιλειάδη. Στο 64′ ισοφάρισε το Υπουργείο
Ανάπτυξης σε 1-1 με πέναλτι που εκτέλεσε ο
Βαρυθυμιάδης και κέρδισε ο Πλατής. Τη νίκη
στους γηπεδούχους, έδωσε και πάλι ο Αγγελί-
δης στο 83′ με νέο πλασέ μέσα από την πε-
ριοχή αφού πήρε το ριμπάουντ στην
απόκρουση του γκολκίπερ Ζέρβα μετά από το
σουτ δυνατό του Καραβασιλειάδη. Στο 9′ οι νι-
κητές ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή του Αγγε-
λίδη. Χωρίς να υστερήσει κανείς από το
ΥΕΘΑ, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Δόριζας, Κα-
ραβασιλειάδης, Μουζής και φυσικά ο δις σκό-
ρερ Αγγελίδης, ενώ από το Υπ
Εσωτ/Περιφέρειας άρεσαν οι Πλατής, Βαρυθυ-
μιάδη, Συμεωνίδης
ΥΠ ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦ.: Ζέρβας, Κωτσιόπουλος,
΄λςημ,ς Βαρυθυμιάδης, Μακριδης, Καστάνης,
Συμεωνίδης, Πλατής, Μπαρτζος, Κουρής,  Χα-
τζηλάρης (Νακόπουλος, Μίχας Δ., Μίχας Ι)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΟΕ-
ΥΕΘΑ) (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαννακά-
κης, Βάγιας (65′ Ηλιόπουλος), Σακκάς (73′
Κομπορόζος), Παρούσης (αρχηγός), Μουζής,
Καστανιώτης, Καραβασιλειάδης, Κουκόπου-
λος, Αγγελίδης (80´  Χρυσοβέργης), Χαρακά-
κος.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1 0
Τελικά στο γκολ κρίθηκε η αναμέτρηση μεταξύ των δυο μονομάχων. Σε ένα παιχνίδι που πράγματι όποιος το παρακολούθησε θα διαπίστωσε
πως είχε πάθος κι ένταση κι αυτό ήταν φυσικό, αφού συγκρούστηκαν δυο αντίπαλοι που έχουν καλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το ότι επίσης
κρίθηκε στο γκολ, δείχνει πράγματι το μέγεθος της αντίστασης των Πυροσβεστών, που μπορεί να μην πήραν κάποιο πόντο, αλλά σίγουρα κέρ-
δισαν τις εντυπώσεις κόντρα σε μια ομάδα που φέτος  είναι αλήθεια πως παίζει το απόλυτο καλό ποδόσφαιρο κα δίκαια βρίσκεται στην κορυφή
της βαθμολογίας. Το μοναδικό γκολ της νίκης σημείωσε στο 46’ ο Γιώργος Ντουντούμης. Δοκάρι είχε ο Κοντιζάς με ωραίο απ’ ευθείας χτύπημα
φάουλ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κοντιζάς, Μαχαίρας, Ντουντούμης και Τσαβδαρίδης.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Τσαλκιτσιδης, Ευσταθίου, Βύρρος, Πλιατσικούρης, Θεοχάρης, Φραγκογιάννης, Καραμάνος, Στυλιανού, Παινέσης, Παπαχρή-
στος, Κανέλλος, (Αθανασόπουλος).
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Ο.Σ.Υ.Ο. - ΥΠ.ΠΟ 1 -2
Πήρε το ντέρμπι η ομαδα του Πολιτισμού, με 2-1 παίζοντας σπουδαίο και
όμορφο ποδόσφαιρο κάνοντας πολλές ευκαιρίες και για μια ακόμη φορά σπά-
ζοντας τα δοκάρια με το Καραμανιδη!!!! Από την άλλη πλευρά και η ομάδα του
ΟΣΥΟ έπαιξε για τη νίκη, έκανε ευκαιρίες με Σακκά και Μυστίλογλου, ενώ
προηγήθηκε 1-0 με γκολ από πέναλτι, (για το οποίο διαμαρτυρηθηκε το
ΥΠ.ΠΟ. έντονα, αφού όπως υποστηρίζουν το χέρι ήταν στο μισό μέτρο). Στο
7ο λεπτό άνοιξε ο χορός των ευκαιριών, όταν ο Γεωργιάδης από αριστερά
σεντραρε ο Πετρόπουλος γέμισε με κεφαλιά στο απέναντι δοκάρι, η δεύτερη
κεφαλιά του Κατσαβριά όμως έφυγε μόλις άουτ. Στο 16ο ο Γαβριηλακης επε-
λαύνοντας από δεξιά, σουταρε έξω από την περιοχή αλλά το σουτ απέκρουσε
ο κιπερ. Στο επόμενο λεπτο ωραίος συνδυασμός Στόικου- Γαβριηλακη- Καρα-
μανιδη-Πετροπουλου , σουτ του τελευταίου απεκρουσθη. Στο 27 από τον
Στόικο φανταστική κάθετη μπαλιά στον Καραμανιδη κόπηκε τελευταία στιγμή.
Στο 31 ο Στόικος και πάλι έβγαλε διαγώνια τον Γαβριηλακη αυτός σεντραρε
παράλληλα, αλλά ο Κατσαβριάς δεν πρόλαβε να σπρώξει τη μπάλα στα δί-
χτυα. Στο 34 πάλι η ίδια φαση, καρμπον, ο Γαβριηλακης πέρασε τους πάντες
από δεξιά έβγαλε συρτή παράλληλη σέντρα, αλλά τελευταία στιγμή, κόπηκε
από την άμυνα. Στο 35 πέναλτι σε βάρος του ΥΠ.ΠΟ., όταν σε διεκδικηση της
μπάλας από Φωτάκη και επιθετικό του ΟΣΥΟ μέσα στη περιοχή, η μπάλα
βρήκε στήθος-χερι του αμυντικού και δόθηκε πέναλτι, παρά τις έντονες δια-
μαρτυρίες των παικτών του ΥΠΠΟ ο Καλαλής από την άσπρη βούλα έκανε το
1-0.  Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Γεωργιάδης αφού πήρε ωραία μεταβίβαση
από Στόικο, πέρασε στον Καραμανιδη αυτός στον Πετρόπουλο ωραίο γύρι-
σμα και ο Κατσαβριάς με άπιαστο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1. Μια αλλαγή για το
ΥΠ.ΠΟ. βγήκε ο γερολυκος Γεωργιάδης και τη θέση του πηυ ο Κουτσογιαν-
νης.... Το ΥΠ.ΠΟ. μπήκε αποφασισμένο να πάρει το ματς, πίεζε συνέχεια,
έχανε απίστευτες ευκαιρίες, σουτ του Γαβριηλακη αουτ στο 49, σουτ του Πε-
τρόπουλου μόλις άουτ στο 51, σουτ του Καραμανιδη άουτ στο 57, απίστευτη
χαμένη ευκαιρία με τον Καραμανιδη στο 62 όταν σεντραρε από αριστερά ο
Κουτσογιαννης και εξ επαφής έστειλε τη μπάλα να βρει το δοκάρι από την
εξωτερική πλευρά και άουτ, στο 67 όμως με μια βολίδα από το ημικύκλιο
έκανε το 1-2. Στο 76 σειρά του Πετρόπουλου να σπάσει το δοκάρι, οριζόντιο,
όταν σε σεντρα του Στόικου ο Καραμανιδης πασαρε με το κεφάλι στον Πετρό-
πουλο ο οποίος από το ύψος της μικρής περιοχής τράνταξε το οριζόντιο δο-
κάρι, η μπάλα έσκασε στη γραμμή και απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς.
Στο 77 μπήκαν ο Γκαβελας και ο Ζερινος να βοηθήσουν . Η λήξη του αγώνα
μεταξύ 4ου και 5ου στη βαθμολογία, βρήκε την ομάδα του Πολιτισμού  νική-
τρια με 1-2  και με τους τρεις αυτούς βαθμούς, προσπέρασε την ομάδα του
ΟΣΥΟ .
ΥΠΠΟ: Παρλαμεντης, Φωτάκης, Γεωργιάδης, Χατζηβασιλείου, Χιτζιος, Κατσα-
βριάς, Στόικος, Τριανταφύλλου, Πετρόπουλος, Γαβριηλακης, Καραμανιδης,
Κουτσογιαννης, Μάρκου, Γκαβελας, Οικονόμου, Ζερινος, Γκαβερας, Καραμα-
λικης

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 15η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1 -0
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Δ.Ο.Ε. 3 -1
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 1 -1
Ο.Σ.Υ.Ο. ΥΠ.ΠΟ 1 -2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 0 -5

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 1 -2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 15 42 14 0 1 54 3
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 15 36 12 0 3 60 24
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 15 35 11 2 2 54 17
4 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 15 29 9 2 4 33 22
5 Ο.Σ.Υ.Ο. 15 27 8 3 4 32 17
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 15 22 7 1 7 24 32
7 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 15 18 5 3 7 40 32
8 Ο.ΣΥ.Π.Α. 15 14 4 2 9 28 36
9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 15 14 4 2 9 24 45
10 Δ.Ο.Ε. 15 11 3 2 10 17 50
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 15 9 2 3 10 17 47
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 15 2 0 2 13 17 75

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο.Ε./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. ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 15η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3 -3
Ο.Λ.Μ.Ε. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 0 -3
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3 -6
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. 2 -2
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ο.Δ.Υ.Ε. 5 -4
Γ.Λ.Κ. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 15 37 12 1 2 49 24
2 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 15 34 11 1 3 47 22
3 Ο.Α.Ε.Δ. 15 29 9 2 4 48 25
4 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15 28 9 1 5 41 28
5 Γ.Λ.Κ. 15 28 9 1 5 50 40
6 Ο.Λ.Μ.Ε. 15 25 8 1 6 39 31
7 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 14 18 5 3 6 25 25
8 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14 17 5 2 7 37 48
9 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 15 15 4 3 8 38 41
10 ΕΦΚΑ 15 15 4 3 8 26 41
11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 15 8 2 2 11 17 45
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 15 3 1 0 14 23 70

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΚΑ
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.

53
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 15ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 53

9
Σε δυο αγώνες σημειώθηκαν 9
γκολ:Εφοριακοί - Εμπορικοί 3-6 και
Δ Γαλατσίου - ΟΔΥΕ 5-4

Βαριά η ιστορία του ΥΠΠΟ
Αξιζει να σημειωθεί πως οι Γεωργιά-
δης, Ζερινος, Τριανταφύλλου και Πε-
τρόπουλος (60+60+60+52=232) αν
προστεθούν τα χρόνια ηλικίας του,
τότε το αποτέλεσμα είναι 232 έτη!
Τόσα συμπληρώνουν αυτοί οι τέσσε-
ρις παίκτες του ΥΠΠΟ, που όχι
μόνον εξακολουθούν να φορούν τη
φανέλα του ΥΠΠΟ, αλλά και να δια-

πρέπουν σε κάθε παιχνίδι.  Για να
ακούν οι νέοι (σε ηλικία) και να μα-
θαίνουν... να μην τα παρατάνε… ότι
και να τους τύχει... οποιος τραυματι-
σμός και να τύχει ξεπερνιέται... με
υπομονή και επιμονή....  Ας μην ξε-
χνάμε ότι από τον Πέπε (Πετρό-
πουλο), πέρασε πάνω από τα πόδια
του, σε τροχαίο, ολόκληρο φορτηγό!!!
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ΕΦΚΑ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3- 3
Παρότι  σημειώθηκαν έξι γκολ στο τέλος καμία
ομάδα δεν κατάφερε να αναδειχθεί νικήτρια,
με τον δείκτη του σκορ να μένει στο 3-3. Έτσι
το σκορ άνοιξε στο 15 Ο Χρηστάαρας κάνο-
ντας το 1-0 για τους γηπεδούχους όμως στο
25 ο Μαρκουλάκης ισοφάρισε σε 1-1. Το
πρώτο ημίχρονο τελείωσε με δύο γκολ προ-
σωπικά που σημείωσε ο Οικονόμου στο 35
κάνοντας το 2-1 και στο 45 ετών το 3-1 με το
οποίο έληξε και το πρώτο ημίχρονο. Στην επα-
νάληψη οι Τελωνειακοί βελτιώθηκαν άλλαξαν
το στυλ παιχνιδιού τους και κατάφεραν να ση-
μειώσουν δύο γκολ φέρνοντας το παιχνίδι στα
ίσα και κάνοντας το 3-3. Στο 65 ο Σφύρης μεί-
ωσε αρχικά σε 3-2 και στη συνέχεια ο Παπα-
δόπουλος στο 80 έκανε το τελικό 3-3
Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Οικο-
νόμου Πόγκας που έκανε αρκετές σωτήριες
αποκρούσεις, Σαββίδης Ενώ από τους Τελω-
νειακούς ο Σφύρης  και ο Χρηστάρας
ΕΓΚΑ: Πόγκας Πολυγένης Σταυρακάκης Σαβ-
βίδης Ακτύπης Σιούνας Ευθυμίου Τσαλαπατά-
νης Χρηστάρας Οικονόμου Μπούζης
Κατσαβός Λύκος Ζορμπάς Βλαχογιάννης. 

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - 
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3- 6
Νικηφόρα συνέχισε την πορεία της η ομάδα
της π. Εμπορικής που με πρωταγωνιστές τους
Λίασκο (4 γκολ) και Γεωργόπουλο (4 ασίστ – 1
γκολ) επικράτησαν με το χορταστικό 6-3 της
ομάδας των Εφοριακών . Το παιχνίδι ξεκίνησε
με τους τραπεζικούς να θέλουν να σκοράρουν
γρήγορα και έχοντας σύμμαχο τον δυνατό
αέρα και πράγματι στο 10’ ο Λιάσκος άνοιξε το
σκορ με ωραίο φαλτσαριστό σουτ έξω από
την περιοχή . Οι ομάδα των Εφοριακών σε μία
αντεπίθεση κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με
πλασέ του Φίλου.  Παρά την ψυχρολουσία οι
τραπεζικοί αντέδρασαν αμέσως και στο 20’ ο
Γεωργόπουλος με ωραία μπαλιά βρήκε τον
Λιάσκο στην πλάτη της άμυνας των Εφορια-
κών που με ωραίο πλασέ έδωσε ξανά το προ-
βάδισμα στους τραπεζικούς . Για τα επόμενα
10’ λεπτά πρωταγωνιστής ήταν ο τερματοφύ-
λακας των Εφοριακών που απέκρουσε εντυ-
πωσιακά τα σουτ των Ραγκούση – Ανδρεάδη
– Γεωργόπουλου . Από το 30’ μέχρι και το
τέλος του ημιχρόνου η ομάδα της π. Εμπορι-
κής πέτυχε άλλα δύο πολύ όμορφα τέρματα
με σουτ έξω από την περιοχή και συγκεκρι-
μένα με τον Γεωργόπουλο στο 35’ και στο 38’
με τον Ραγκούση, ο οποίος έκανε το 4-1. Στο
δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε πιο ελεύθερο πο-
δόσφαιρο με το επιμέρους σκόρ γι αυτό σημει-
ώθηκαν κι άλλα τέρματα.  Έτσι οι Εφοριακοί

μείωσαν σε 4-2 με τον  Τζανετάκη στο 60’ . Ο
Λιάσκος στο 65’ με σουτ έκανε τρία τα προσω-
πικά του τέρματα και 5 τα τέρματα της ομάδας
του . Οι Εφοριακοί μείωσαν σε 5-3 στο 78’ με
τον Μακράκη, για να κλείσει το σκορ ο Λιά-
σκος με συρτό σουτ κάνοντας το τελικό 6-3 .
Διακρίθηκαν οι Λιάσκος – Γεωργόπουλος –
Τσάμπρας, ενώ από τους Εφοριακούς οι Τζα-
νετάκης και Μακράκης. 
ΕΝ.Α.Σ (π. Εμπορική) : Λιάρος (60’ Σουρβί-
νος) – Κεχαγιάς – Δανέζης (46’ Τσάμπρας) –
Χρονόπουλος – Λιάπης – Λιάσκος – Γεωργό-
πουλος – Ανδρεάδης (46’ Κιούσης) – Βυλλιώ-
της (20’ λ.τρ. Βαρδακώστας – 60’ Τσούρας ) -
Ραγκούσης ( 70’ Καράπας) – Δημητρόπουλος
(60’ Κουτσουπιάς).

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ-  Ο.Α.Ε.Δ. 2 -2
Χωρίς Νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ του
Υπουργείου Γεωργίας και του ΟΑΕΔ με τελικό
σκορ 2-2. Το παιχνίδι είχε δύο όψεις στο
πρώτο ημίχρονο κυρίαρχος ήταν ΟΑΕΔ  και
στο οποίο προηγήθηκε 2-0, ενώ στο δεύτερο
ημίχρονο τη σκυτάλη πήρε το Υπουργείο Γε-
ωργίας που κάλυψε τη διαφορά των δύο τερ-
μάτων που σημειώθηκαν στο πρώτο μέρος και
κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας
ισοφαρίζοντας σε 2-2. Το σκορ άνοιξε στο 20 ο
Ντράχα κάνοντας το 0-1, για το Υπουργείο Γε-
ωργίας για να διπλασιάσει τα τέρματα στο 35
ο Γεωργαντζελης σημειώνοντας το 0-2, και
έτσι να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Στην επανά-
ληψη  καλύτερη η ομάδα του υπουργείου και
πιο βελτιωμένη κατάφερε αρχικά να μειώσει
με πλασέ του Γαριπίδη στο 55  κάνοντας το 1-
2 ενώ στο 65 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι ο
Ζυγούρης ισοφάρισε σε 2-2 το οποίο κέρδισε
ο Γούναρης Διακρίθηκαν από το Υπουργείο
Γεωργίας η Ζυγούρης Γούναρης και Μπάμης,
ενώ από τον ΟΑΕΔ οι Μανωλιάδης, Σιάσος.
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Συνέσιος, Μακρής, Ευ-
θυμιάδης, Σταθόπουλος, Ντράχας, Γεωργατζέ-
λης, Σιάσος, Μανωλιάδης, Μπαρτζιώτης,
Ψυρίδης, Κουκίδης, Κανελόπουλος.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - 
Ο.Δ.Υ.Ε. 5-4
Το καλύτερο ίσως παιχνίδι στη β κατηγορία
την αγωνιστική που μας πέρασε σημειώθηκε
στον αγώνα μεταξύ των ομάδων Δήμος Γαλα-
τσίου - ΟΔΥΕ 5-4. Με αρκετές ευκαιρίες και
από τις δυο μεριές και το δείκτη του σκορ να
δείχνει το 5-4,σαφέστα και ικανοποίησε.  Το
σκορ άνοιξε στο 10 ο Πάσχος με ωραίο σουτ
κάνοντας το 0-1 και  ισοφάρισε ο Δήμος Γαλα-
τσίου στο 25 με τον Τσούλο σε 1-1 ενώ με δυο
προσωπικά του γκολ ο Παπαδόπουλος,έκανε

την ολική επαναφορά κάνοντας το 2-1 για την
ομάδα του στο 20’ και 25’.  Η απάντηση της
ΟΔΥΕ ήρθε στο 32 με τον Παγίδα να παίρνει
τη σκυτάλη και επίσης με δυο προσωπικά του
γκόλ, αρχικά να ισοφαρίζει στο 32’ με πλασέ
σε 2-2 και στο 40 με γωνιακό σουτ να δίνει και
πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του, σημει-
ώνοντας το 2-3, με το οποίο έληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη ο Δήμος κατάφερε να
ισοφαρίσει στο 53 με τον Παπαδόπουλο ενώ ο
ίδιος παίκτης στο 60 έδωσε το προβάδισμα
στους γηπεδούχους κάνοντας το 4-3 Η ΟΔΥΕ
που δεν το έβαλε κάτω ισοφάρισε στο 65’ με
πλασέ του Καντζούρη σημειώνοντας το 4-4.
Την τελευταία του λέξη όμως δεν είχε πει ο
Παπαδόπουλος που με το τέταρτο προσωπικό
του γκολ, έκανε το 5-4, που ήταν και το τελικό .
Διακρίθηκαν οι Χατζηνικολάου Βούζας Δανιηλί-
δης από τη μεριά των φιλοξενουμένων ενώ
άρεσαν από τους νικητές οι Τσούλος Παπαδό-
πουλος Μπίμπας.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π., Δημητρα-
κοπουλος Παπαδόπουλος Δήμος Τσουλος Κο-
σμάς Στ., Μανδηλαρας Ζώης Ζιαγκος
Μπιμπας Τζανης
ΟΔΥΕ: Δανιηλίδης, Χατζηνικολάου, Βούζας,
Παπαπμιχαήλ  Δρεκος, Στοικος, Παγιδας,
Ππαπαναγιώτου, Πάσχος, Καντζούρης, Μίχος,
Αποστολάκος

Τη Δευτέρα η κλήρωση
Τη Δευτέρα και ώρα 15.00 θα πραγματοποι-
ηθεί στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ η κλήρωση του
κυπέλλου, με τον Αθλ Τομέα να εκδίδει σχετική
ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:  “Ο Αθλητι-
κός Τομέας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημερώνει τα μέλη
του, ότι την Δευτέρα   8.4.2019 &  ώρα 15:00,
θα γίνει συγκέντρωση στα γραφεία της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων). Θέματα
: 1. Κλήρωση Β και Γ Φάσης αγώνων κυπέλ-
λου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2017-18. 2. Κλήρωση Β και Γ
Φάσης αγώνων κυπέλλου Β Κατηγορίας
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2017-18.. 3. Πλάνο εκδηλώσεων
ΑΓΏΝΩΝ ΚΥΠΈΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   έως  την λήξη
της περιόδου 2018-19 λόγω ΕΚΛΟΓΏΝ και
υποχρεώσεων πολλών ομάδων σε υπηρεσια-
κές αθλητικές εκδηλώσεις. Η παρουσία όλων
των εκπροσώπων των ομάδων κρίνεται απα-
ραίτητη διότι θα συζητηθούν  θέματα  λειτουρ-
γίας του Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Σημείωση : Για οποιαδήποτε πληροφορία
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κο Μίχα Δη-
μήτριο Τηλ. 2131616933 – Κιν. 6972-305307”

Γ.Λ.Κ. - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0- 4
Μεγάλη νίκη σε έκταση σημείωσε το Ταχ Ταμ., που επικράτησε 4-0 και διατήρησε το προβάδισμα που έχει κτίσει μέχρι σήμερα όσον αφορά την
άνοδο. Οι νικητές ήλεγχαν πλήρως το παιχνίδι και με την έξυπνη τακτική τους πήραν στο τέλος τη νίκη. Το σκορ άνοιξε στο 10’ ο Γιώτης με
πλασέ ύστερα από σέντρα του Ιατρίδη Ν., ενώ μετά από πέντε λεπτά ο Γιακαλής είδε την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι σε ωραία προσωπική
του ενέργεια. Το Ταχ Ταμ., που συνέχισε να πιέζει ευτύχησε να σημειώσει άλλα δυο τέρματα με σκόρερ τον Κανέρη, που στο 25’ και 30’ έκανε το
3-0,με το οποίο έληξε και το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα όσον αφορά το δείκτη του σκορ, που απλά μετα-
κινήθηκε κατά ένα γκολ προς τη μεριά των ήδη νικητών με τον Ιατρίδη Ν να κάνει στο 85’ το 4-0 από πάσα του Συριανού. Το ΓΛΚ δημιούργησε
κάποιες ευκαιρίες χωρίς ωστόσο να τις αξιοποιήσει. Διακρίθηκαν από το Ταχ Ταμ., οι Κανέρης, Συνοδυνός, Ιατρίδης Ν και Συριανός στο
Β΄μέρος. 
Ταχ Ταμ.: Μαρσώνης, Τσότρας, Μπλάνας, Συνοδινος, Κιορκτσής, Κανέρης, Χήκας, Γιακαλής, Γιώτης, Ιατρίδης Ν., (Νικολόπουλος, Συριανός).
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