Με πατημένο το γκάζι πορεύεται η π. Εμπορική στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας και τρεις αγωνιστικές πριν την αυλαία ερίζει ως ένα απο τα φαβορί της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία

Ιδιαίτερα προβληματισμένη
είναι η Οργανωτική Επιτροπή
του Αθλητικού Τομέα της
ΑΔΕΔΥ, απο την καθυστέρηση
που παρουσιάζει η 2η δόση
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 5-4
Σε ένα ματς το οποίο αποτέλεσε διαφήμιση για
το ποδόσφαιρο, ένα αμφισβητούμενο πέναλτι
που δόθηκε στο 89′, έκρινε τη νίκη υπέρ των
φιλοξενούμενων. Το ματς είχε ολικές ανατροπές, καθώς προηγήθηκε στο 12′ το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) με όμορφη κεφαλιά
του προωθημένου Μουζή μετά από φάουλπάσα ακριβείας του αρχηγού Παρούση. Στο
13′ ο Ροντρίγκεζ ισοφάρισε με κοντινό σουτ σε
1-1 για τον Δήμο Αθηναίων που πήρε προβάδισμα στο 14′ με 1-2 με έξυπνο σουτ του Κοντιζά. Στο 34′ σε κεφαλιά του προωθημένου
Μαχαίρα η μπάλα αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι ενώ στο 36′ αποβλήθηκε ο Κοντιζάς με δεύτερη κίτρινη. Παρ’ όλα αυτά ο
Δήμος Αθηναίων στο 41′ έκανε το 1-3 με έξυπνη κεφαλιά του Ντουντούμη ενώ στο 47′
έκανε το 1-4 με έξυπνο μακρινό σουτ του αρχηγού του Στρατή. Κι επειδή στο ποδόσφαιρο
ποτέ μη λές ποτέ ήρθε η ισοφάρισε σε 4-4
από το ΥΕΘΑ που επίσης έμεινε με δέκα παίκτες στο 64′ λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του αρχηγού Παρούση. Στο 63′ από
προσπάθεια του Αγγελίδη που πίστεψε στο
καλό αποτέλεσμα και έπαιξε με πάθος και του
Κουκόπουλου η μπάλα αποκρούστηκε από το
κάθετο δοκάρι. Οπότε οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες και στις κόκκινες και στα δοκάρια. Στο
68′ ο δραστήριος Μυκωνιάτης με γυριστό σουτ
μείωσε σε 2-4, στο 83′ ο Κουκόπουλος με
ωραίο σουτ μείωσε ακόμα περισσότερο σε 3-4
και στο 88′ ο Αγγελίδης με εντυπωσιακή προσπάθεια και σουτ έφερε το ματς στα ίσια κάνοντας το 4-4. Και φθάσαμε στο 89′ όπου σε
μαρκάρισμα στην περιοχή στον Μαχαίρα που
εκβίασε το πέναλτι, αρχικά ο διαιτητής δεν
υπέδειξε τίποτα και έδειξε να συνεχιστεί το
παιχνίδι. Ωστόσο ο δεύτερος βοηθός υπέδειξε
πέναλτι, παρασύροντας και τον διαιτητή. Με
το πέναλτι αυτό που εκτελέστηκε δύο φορές
από τον Μαχαίρα γράφτηκε το τελικό 4-5. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα για τους γηπεδούχους οι
Αγγελίδης, Μυκωνιάτης, Μουζής, Σακκάς.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: (Δημήτρης Βάρσος): Δόριζας,
Γιαννακάκης, Σακκάς, Παρούσης, Ηλιόπουλος
(65′ Χρυσοβέργης), Μουζής, Καστανιώτης,
Καραβασιλειάδης, Κουκόπουλος, Μυκωνιάτης,
Αγγελίδης.

ΒΟΥΛΗ - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1-2

Πάρα πολλές ευκαιρίες για την ομάδα της
Βουλής που ήθελε να πάρει τη νίκη αλλά στο
τέλος δε πήρε τίποτα από το ματς, αλλά με
ουσία η ΠΟΕ/Δ0Υ κατάφερε και πήρε μεγάλη
νίκη παρότι μπήκε νωθρά στον αγώνα. Οι ποδοσφαιριστές της Βουλής ξεκίνησαν δυνατά
και πίεσαν για το γκολ και αυτό παραλίγο να
έρθει όταν ο Αρβανίτης έκανε μια πολύ ωραία
σέντρα από δεξιά η μπάλα πέρασε απο δύο
αμυντικούς ο Ζούγκας έκανε την προβολή
αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα αουτ πάνω
απο το οριζόντιο δοκάρι. Η Βουλή στο 15’
άνοιξε το σκρο όταν ο Ζούγκας σε διεκδίκηση
με τον αντίπαλο αμυντικό βγήκε νικητής και
στο τετ α τετ με τον τερματοφύλακα δεν είχε
ιδιαίτερο πρόβλημα για να σκοράρει. Η απάντηση των φιλοξενουμένων ήταν άμεση, αφού
στο 30’ από ωραίο συνδυασμό Βασιλείου, Τάπραντζη, Βέρρο ο τελευταίος ισοφάρισε σε 11. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Βουλή να
περάσει ξανά στο σκορ με πέναλτι που κέρδισε ο Μπαράκος , αλλά ο Ξαφάκης δεν έκανε
καλή εκτέλεση και έδωσε την ευκαιρία στον
Κατσιπάνο να μπλοκάρει στο 40’. Ένα άλλο
σουτ του Αρβανίτη απο πολύ πλεονεκτική
θέση η μπάλα αουτ. Η επανάληψη ξεκινησε

καλά για την ΠΟΕ/Δ0Υ που στο 50’ με τον Καμίδη πήρε το προβάδισμα και εν τέλει τη νίκη
με 1-2. Σπουδαίες ευκαιρίες και από τις δυο
μεριές με τη Βουλή να μην μπορεί να σκοράρει με τους Ζούγκα, Αρβανίτη και Ασημακόπουλο, που ήταν οι μοιραίοι. Από
φιλοξενούμενους που δεν κατάφεραν να πιάσουν το ρυθμό τους, διακρίθηκαν οι Κατσιπάνος, Βέρρος, Τάπραντζης και Μπουζινέκης,
ενώ από τη Βουλή οι Ζούγκας και Αρβανίτης.
Βουλή : Γουργιώτης Χαραλαμπίδης Πασχαλίδης Ρέντος Γροντής Μπαράκος Εμιρζάς Ασημακόπουλος Ζούγκας Ξαφάκης, Αρβανίτης
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος, Καμίδης, Κοκορόσκος, Τσαμαδής, Ζωχιός, Μπουζινέκης, Βασιλείου, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Τάπραντζης,
(Ξυπολιάς, Φτούλης Κ., Γκόγκας, Φτούλης Μ.,
Μηλαδόπουλος, Ζαρωτιάδης, Καραγιαγλάνης.

Δ.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ 1-1

Παρότι χάθηκαν πολλές ευκαιρίες και από τις
δυο πλευρές, εν τούτοις το σκορ παρέμεινε σε
χαμηλά επίπεδα. Και όχι μόνον, αλλά ο δείκτης του σκορ κόλλησε στο 1-1. Πρωταγωνιστές ήταν οι δυο πορτιέρο, που με τις
αποκρούσεις τους, περιόρισαν το σκορ! Πάντως η ΔΟΕ από τη μεριά της έχει κάθε δικαίωμα να μιλά περισσότερο, διότι πέταξε την
ευκαιρία στο 30’ να διπλασιάσει τα τέρματα,
όταν το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώτης και το
ανάλαβε ο Τσιτλακίδης, έστειλε την μπάλα
άουτ! Το σκορ άνοιξε στο 15’ με ωραία κεφαλιά ο Ελευθερίου, ύστερα από φάουλ του Εμμανουήλ, κάνοντας το 1-0. Το σκορ ισοφάρισε
στο 84’ ο Καραμανίδης με κοντινό πλασέ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Μοιραίος παίκτης
για τη ΔΟΕ ο Γιώτης με τον Ζιμπλιακίδη. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Κουκοράβας και Καλλής, χωρίς να υστερήσουν οι
υπόλοιποι.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κουκοράβας, Πανάγος, Γιαννόπουλος, Τσιτλακίδης, Αγιανίδης, Εμμανουήλ,
Ελευθερίου, Γιώτης, Καλλής, Ζιμπλιακίδης,
(Χαϊδεμένος, Γουναρίδης, Παπαιωάννου).
ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Νίκης (75’ Μάρκου),
Φωτάκης, Μαντάς, Ζερίνος, Στόικος (39’
Μπαντουδάκης), Καλογερόπουλος, Καρμανίδης, Πετρόπουλος, Γκαβέρας, Οικονόμου (58’
Γκαβέλας).
Δύσκολη όπως αποδείχθηκε ήταν η νίκη της
Πυροσβεστικής που βρέθηκε κόντρα σε μια
ΠΟΕΔΗΝ, που έδειξε σκληρή για να… «πεθάνει». Το τελικό 4-3 τα λέει όλα και παράλληλα
δείχνει το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι Πυροσβέστες. Οι τελευταίοι όμως
είχαν σε καλή μέρα τον Καραμάνο που σημείωσε τρια γκολ και φυσικά έδωσε και πάλι λύση
στο σκοράρισμα με τέρματα που σημείωσε
στο 10’, 40’ και 75’. Σκόρερ επίσης στέφθηκε
και ο Στυλιανού στο 32’. Για λογαριασμό των
φιλοξενουμένων που έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο σκόραραν οι Πανταζόπουλος σημείωσε δυο γκολ και ο Αλεξανδρής.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ : Βλαχοκυριάκος, Ευσταθίου, Τσακνιάς, Θεοχάρης, Βύρρος, Καραμάνος, Καρβούνης, Χαριτόπουλος, Πήλιουρας,
Στυλιανού, Φραγκογιάννης (Παπαχρήστος).

Ο.ΣΥ.Π.Α. – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 3-0

Σε πολύ καλή μέρα η ΟΣΥΠΑ δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα των Επιμελητηρίων να
αμφισβητήσει την ανωτερότητα της. Από την
αρχή του παιχνιδιού πήρε τα ηνία και κατάφερε να πετύχει στο Α΄ ημίχρονο 3 τέρματα
έχοντας δημιουργήσει και άλλες κλασσικές ευ-

καιρίες. Τα Επιμελητήρια στο Α΄ ημίχρονο
απείλησαν μια μόνο φορά στο 35΄όταν σε
εκτέλεση φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή
ο Κοντογεώργης εκτινάχθηκε στη γωνία του
και απέκρουσε. Συγκεκριμένα στη πρώτη επίθεση της ΟΣΥΠΑ στο 4΄ ο Παπακώστας
μπήκε από αριστερά στη περιοχή και έκανε
σέντρα στο ύψος του πέναλτι όπου απέτυχαν
τόσο ο Πανόπουλος όσο και ο Σακαρέλος να
την σπρώξουν στα δίχτυα. Στο 8΄ο Τσούμας
μέσα από τη περιοχή σουτάρει ελάχιστα άουτ .
Στο 12΄ο Παπακώστας σούταρε πάνω στον
τερματοφύλακα αλλά στο 15΄μετά από πάσα
του Σακαρέλου μπήκε στη περιοχή και πλάσαρε επιτυχώς κάνοντας το 1-0. Στο 20΄
ύστερα από πάσα του Παπακώστα ο Πανόπουλος από δεξιά έξω από την μεγάλη περιοχή κάνει σέντρα ακριβείας στο δεύτερο
δοκάρι όπου ο επερχόμενος Τσούμας με θαυμάσια κεφαλιά κάνει το 2-0. Στο 30΄ύστερα
από εκτέλεση κόρνερ των Επιμελητηρίων ο
Κοντογεώργης με έξοδο μπλόκαρε την μπάλα
και με απ ευθείας δυνατό βολέ την έστειλε
(ασίστ) μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής
όπου έγινε κάτοχος της ο Παπακώστας ο
οποίος απέφυγε με προσποίηση τον προσωπικό του αντίπαλο και με δυνατό σουτ πραγματοποίησε το 3-0. Στο Β΄ ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ
κατέβασε ταχύτητα έλεγξε τον χώρο του κέντρου για να διαφυλάξει την άμυνα της ωστόσο
κάθε επίθεση της μύριζε γκόλ. Συγκεκριμένα
δημιούργησε , χωρίς όμως να σκοράρει, 5
κλασικές ευκαιρίες. Στο 58΄ο Παπακώστας
μετά από πάσα του Πανόπουλου μπήκε στη
περιοχή πλασάρει τον εξερχόμενο τερματοφύλακα και στέλνει τη μπάλα άουτ. Στο 62΄ πάλι
ο Παπακώστας μέσα στη περιοχή σουτάρει
πάνω στον τερματοφύλακα. Τρίτη ευκαιρία του
Παπακώστα να κάνει χατ τρικ στο 72΄όταν
μπήκε στη περιοχή από δεξιά και αντι να πασάρει αριστερά του στον αμαρκάριστο Κίτσιο
τρίπλαρε τον αμυντικό που ήταν μπροστά του
και σούταρε αδύναμα στην κλειστή γωνία για
να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Στο 78΄ο
τερματοφύλακας των Επιμελητηρίων έκανε
διπλή εκπληκτική απόκρουση σε σουτ του Σακαρέλου από το ύψος της περιοχής. Στο 84΄ο
Πατλιάς κέρδισε την μπάλα λίγο πριν την σέντρα και ξεκίνησε κούρσα παίζοντας το ένα δύο με τον Παπακώστα μπήκε από τα
αριστερα στη μεγάλη περιοχή πλασάρει τον
εξερχόμενο τερματοφύλακα στην απέναντι
γωνία για να περάσει η μπάλα ελάχιστα άουτ
από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Τέλος στο
88΄η ΟΣΥΠΑ είχε την τελευταία ευκαιρία της
όταν ο Λειβαδιάς από το ύψος της μεγάλης
περιοχής σούταρε για να στείλει τη μπάλα στο
οριζόντιο δοκάρι. Στο διάστημα αυτό οι παίκτες των Επιμελητηρίων απείλησαν 2 φορές
, στο 68΄όταν με δυνατό σουτ από τη περιοχή
έστειλαν τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και
στο 80΄ όταν ο Κοντογεώργης με εκπληκτική
απόκρουση σε σουτ μέσα από την περιοχή
κράτησε ανέπαφη την εστία του. Παρά τις ελλείψεις της η ΟΣΥΠΑ πραγματοποίησε μια
ακόμη καλή εμφάνιση. Ιδιαίτερα διακριθέντες
οι Πανόπουλος, Σακαρέλος,Λειβαδιάς και Παπακώστας.
ΟΣΥΠΑ (Ανδρινόπουλος-Δραγώτης) : Κοντογεώργης, Δρακόπουλος, Πατλιας, Κοτσοβός,
Δαμήλος, Λειβαδιάς, Αμουτζιάς, Τσούμας
(Νιώτης), Σακαρέλος (Κίτσιος), Πανόπουλος,
Παπακώστας.
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Από τα πρόσωπα που δεν περιορίστηκαν
μόνον στο ρόλο του ποδοσφαιριστή, αλλά κάνοντας ένα ακόμη βήμα, παραπάνω, ενδιαφέρθηκε και στην οργάνωση, αλλά και το
συμμάζεμα της ομάδος, ήταν και ο Χρήστος
Κοντογεώργος. Παρότι βρίσκεται μια 7ετία στα
ποδοσφαιρικά πράγματα της ΑΔΕΔΥ, εν τούτοις έχει να επιδείξει σπουδαίο έργο. Και ιδιαίτερα εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία
είναι πως σήμερα η ΟΣΥΠΑ, οφείλει αρκετά
στον προαναφερόμενο, όσον αφορά την λειτουργία της, αλλά κυρίως στην ποδοσφαιρική
της οντότητα και παρουσία της ομάδος εντός
του αγωνιστικού χώρου. Το ότι αυτή τη στιγμή
μπορεί να αγωνιστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε
όλες τις θέσεις, όταν και όποτε του ζητηθεί,
από μόνον του δείχνει την αγάπη του για την ομάδα. Έχει φορέσει ακόμη και
τα γάντια του τερματοφύλακα, όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν, αλλά και τη φανέλα του σέντερ φορ, όπου με δικό του ωραίο σε εκτέλεση φάουλ στο 90’ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στην πολύ δυνατή ομάδα της
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ. Διακρίνεται για το ήθος, το ύφος και την άριστη συναδελφική του
συμπεριφορά, τόσο στη διάρκεια του αγώνα, όσο και εκτός. Απόδειξη αποτελεί το γεγονός, πως μέχρι σήμερα και στα επτά χρόνια που συμμετέχει στο
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, δεν έχει αντικρίσει ποτέ την κόκκινη κάρτα του διαιτητή. Παράλληλα από την πρώτη στιγμή έχει μπει στο πνεύμα και τη φιλοσοφία του πρωταθλήματος των Δημοσίων Υπαλλήλων και το οποίο υποστηρίζει,
κάθε στιγμή. Κάτι που μπορεί κανείς να διακρίνει και στις δηλώσεις του ίδιου
του Κοντογεώργη, όταν ρωτήθηκε σχετικά: «Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο, με ώθησε να φορέσω τη φανέλα της ΟΣΥΠΑ και μαζί με τα άλλα παιδιά, κάθε Σάββατο, να κάνουμε το χόμπι μας, συμμετέχοντας στο
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ. Και επι τη ευκαιρία θα ήθελα να καταθέσω την
άποψή μου, όσον αφορά την οργάνωση και κυρίως την κουλτούρα που διέπει
το πρωτάθλημα. Οι συνάδελφοι που σήμερα βρίσκονται στην Οργανωτική
Επιτροπή του Αθλητικού Τομέα και ειδικότερα ο Δημήτρης Μίχας, έχουν κάνει
σπουδαία δουλειά. Έχουν κατορθώσει να μας πείσουν όλους, να αφήσουμε
την καρέκλα και το Σάββατο, να βρεθούμε στο γήπεδο, να παίξουμε μπάλα
και να αθληθούμε. Το ότι σε κάθε αγώνα, μπορούμε να βρεθούμε με τους συναδέλφους μας και μαζί να ζήσουμε ότι ωραίο μπορεί να προσφέρει το ποδόσφαιρο, είναι πιστεύω το πιο βασικό όλων. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να
ευχαριστήσω, όλους όσοι συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση και κυρίως
το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ, που μας δίνει αυτή την ευκαιρία».

Με πολλες απουσίες λόγω εορτών
εμφανίστηκαν και οι δυο μονομάχοι
(η ΟΣΥΟ με μείον 7!). Παρ’ όλα αυτά
όσοι προτιμήθηκαν αντίστοιχα για τις
βασικές τους 11άδες τα έδωσαν όλα,
έδειξαν διάθεση και αγωνιστική προσήλωση. Το Υπουργείο πιο ουσιαστικό στην τελική προσπάθεια
κατάφερε να σημειώσει τέσσερα γκολ
και να πάρει σπουδαία νίκη με σκορ
4-0. Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Κωτσιόπουλος όταν δέχθηκε ωραία
μπαλιά από αριστερά του Συμεωνίδη
και στη συνέχεια σούταρε στο «Γ»
για να κάνει το 1-0. Στη συνέχεια και
στο 25’ ωραίος συνδυασμός Συμεωνίδη με Κουρή, ο τελευταίος έκανε το
2-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη η ΟΣΥΟ
δεν μπόρεσε να φρεσκαριστεί, αφού
δεν είχε αλλαγές , ενώ αντίθετα το
Υπουργείο έκανε τις αλλαγές του με
τους Κορμέτζα και Μίχα Δ., να παίρνουν τις θέσεις των Ζέρβα και Συμεωνίδη αντίστοιχα. Αυτό ανέβασε το
αγωνιστικό επίπεδο των γηπεδούχων που κατάφεραν να σημειώσουν
άλλα δυο γκολ. Στο 60’ ο Κουρής
ύστερα από μια ωραία πιρουέτα ανέβασε το δείκτη κάνοντας το 3-0, για
να κλείσει το σκορ στο 70’ ο Μπάρτζος με υπέροχη ατομική ενέργεια και

σουτ κάνοντας το 4-0.
ΥΠ ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Ζερβας,
Κωστόπουλος, Νακόπουλος, Κοντόπουλος, Δημητρόπουλος, Μακρίδης,
Καστάνης Μαυρέλης, Μπαρτζος, Συμεωνίδης, Κουρής (Μίχας Δ., Μϊχας
Ι., Κορμέτζας).
ΟΣΥΟ: Πιας, Καραγεωργιου, Ροδίτης, Παπαχριστοπουλος, Αμπελιώτης, Καραγιάννης, Σακκάς, Καριτζης,
Δήμος, Χατζηγιάννης, Καναβάκης.

Ήταν υπέρβαροι!

Ένα θέμα που προέκυψε για την
ομάδα του Υπουργείου, ήταν αυτό
της κακής εικόνας που παρουσίασαν
κάποιοι παίκτες της. Το Πάσχα
άφησε τα σημάδια του εμφανή με
αποτέλεσμα να γίνουν πριν την
έναρξη του αγώνα οι απαραίτητες
ενέργειες. Έτσι οι Καστάνης, Κωτσιόπουλος και Μαυρέλης που ζυγίστηκαν και βρέθηκαν υπέρβαροι! Και
από όλους τη μεγάλη διαφορά την
έκανε ο πρώτος που έδειξε πως πρέπει να πέρασε όμορφα τις άγιες
αυτές ημέρες. Αυτός άλλωστε ήταν
κα ο λόγος που από τη μεριά των νικητών πριν την έναρξη του αγώνα
έγιναν μετρήσεις, προκειμένου να
βρεθούν οι πραγματικοί δείκτες των
λιπιδίων.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 19η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ.Ο.Ε.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Ο.ΣΥ.Π.Α.

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
19 50
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 19 48
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
19 41
4 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ
19 37
5 Ο.Σ.Υ.Ο.
19 31
6 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
19 25
7 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
19 25
8 Ο.ΣΥ.Π.Α.
19 20
9 Δ.Ο.Ε.
19 18
10 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
19 15
11 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
19 15
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
19 2
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Δ.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 19η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Γ.Λ.Κ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
19 46
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
19 46
Γ.Λ.Κ.
19 38
Ο.Α.Ε.Δ.
19 36
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
19 32
Ο.Λ.Μ.Ε.
19 26
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
19 24
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
18 23
ΕΦΚΑ
19 19
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
18 18
Ο.Δ.Υ.Ε.
19 10
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
19 8
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η)
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΦΚΑ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ο.Δ.Υ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Γ.Λ.Κ.
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Ο.Λ.Μ.Ε. - Ο.Δ.Υ.Ε. 2-2
Άλλο ένα πολύ θετικό και σπουδαίο αποτέλεσμα κατάφερε να πάρει η ΟΔΥΕ κόντρα στην
ΟΛΜΕ μια αξιόλογη και δυνατή αντίπαλο. Και
βεβαίως η ισοπαλία μάλλον όπως λένε και οι
άνθρωποι της ΟΔΥΕ αδικεί την ομάδα τους
αφού και τις δυο φορές ήταν εκείνη που προηγήθηκε. Ο Βικάτος με την ευστοχία του και
τα δυο γκολ που σημείωσε, αν μην τι άλλο
ήταν ο πρωταγωνιστής της συνάντησης, όπως
και ο Λύτρας από τη μεριά της ΟΛΜΕ. Στο 35’
ήταν ο παίκτης που με σουτ άνοιξε το σκορ,
κάνοντας το 0-1, για να ισοφαρίσει στο 40’ σε
1-1 η ΟΛΜΕ με τον Λύτρα. Στο 30’ ο Παγίδας
είχε δοκάρι και την ευκαιρία να διπλασιάσει τα
τέρματα. Κάτι που έγινε στο δεύτερο μέρος και
στο 60’ κα πάλι με τον Βικάτο να κάνει το 1-2
με ωραίο φάουλ λίγο έξω από την περιοχή.
Στο 75’ η ΟΛΜΕ ισοφάρισε σε 2-2, που ήταν
και το τελικό και πάλι με τον Λύτρα. Διακρίθηκαν από τους φιλοξενουμένους οι Ασθενίδης,
Δανηιλίδης, Παπαναγιώτου.
Ο.Λ.Μ.Ε. : Τζοβάρας, Βουτηρέας, Σπαντιδάκης, Λιάσκος, Πετώνης, Τζόκρης, Τσιγκούλης,
Αποστολόπουλος, Δωδέκατος, Λύτρας, Πουλος, (Ζαρναβαλος, Σταματόπουλος)
ΟΔΥΕ: Στοκος, Δανηιλιδης, Βούζας, Παπαμιχαηλ, Χατζηνικολάου, Μποραζάνης, Βικάτος,
Παγίδας, Παπαναγιώτου, Ασθενίδης, Μίχος,
Δρέκος.

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Ο.Α.Ε.Δ. 2-3
Όμορφο ήταν το θέαμα και ανοιχτό ποδόσφαιρο παίχτηκε και από τις δυο ομάδες,
παρά τις όποιες απουσίες σημειώθηκαν.
Όμως ο ΟΑΕΔ, πιο σοβαρός στην τελική του
προσπάθεια κατάφερε στο τέλος να πάρει τη
νίκη με 3-2 και φυσικά να προσθέσει ένα
ακόμη 3ποντο. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με
τους φιλοξενουμένους να προηγούνται 0-2 με
ισάριθμα γκολ του Ψυρίδη στο 20’ και 35’,
σκορ με το οποίο έληξε και το πρώτο μέρος.
Στην επανάληψη προς στιγμή άλλαξε το σκηνικό με τον Μητσιάκη στο 55’ να μειώνει σε 12 και να δημιουργεί μ’ αυτό τον τρόπο μια
άλλη εικόνα. Όμως το τέρμα του Χρήστου
Μπαρτζιώτη στο 70’ ήρθε την κατάλληλη
στιγμή και ουσιαστικά να κλειδώσει τη μεγάλη
νίκη της ομάδος του. Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε στο 85’ και ο Ζαρνακούπης με ωραίο
τρόπο. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ψυρίδης, Μπαρτζιώτης και από τους ηττημένους οι
Ιωσηφίδης και Πατίλας.
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης Συνέσιος, Βασιλείου,
Γκλάβας, Σταθόπουλος, Ντράχας,, Κληρονόμος, Ραίος, Δίζος, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης, Κανελόπουλος. Διακρίθηκαν οι Ψυρίδης,
Ντράχας κ Γκλάβας.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1-5
Τρείς αγωνιστικές έμειναν για το τέλος του
Πρωταθλήματος και η ομάδα της π. Εμπορικής συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία της στον
δεύτερο γύρο που έχει μόνο νίκες κέρδισε σε
ένα εύκολο απόγευμα την ουραγό ομάδα του
πρωταθλήματος τους Τελωνειακούς με σκορ 5
– 1 παραμένοντας στην κορυφή του πρωταθλήματος. Το πρώτο μισάωρο ήταν φλύαρο
για τους τραπεζικούς που έχοντας σαφής υπεροχή δεν κατάφεραν να διασπάσουν την μέχρι
εκείνη την στιγμή συμπαγής άμυνα των Τελωνειακών . Στο 30’ ο Δανέζης με δυνατό σουτ
από πλάγια θέση άνοιξε το σκορ για τους τραπεζικούς διώχνοντας το άγχος που προς στιγμήν πήγε να δημιουργηθεί . Στο 35’ ο
Βυλλιώτης με πλασέ έκανε το 2-0 και στο 40’ ο
Δανέζης έπειτα από ασιστ του Γεωργόπουλου
πλάσαρε για το 3-0 που ήταν και το σκορ του
ημιχρόνου .
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άλλα δύο
γρήγορα γκολ για του τραπεζικούς και συγκεκριμένα με τον Βυλλιώτη που στο 48’ μετά
από μία ακόμα ασίστ του Γεωργόπουλου
έκανε το 4-0 και ολοκλήρωσε το χατ τρικ του
με πλασέ στο 55’ κάνοντας το 5-0. Κάπου εκεί
ο ρυθμός των τραπεζικών έπεσε και οι Τελωνειακοί το εκμεταλεύτηκαν δημιουργώντας
πολλές ευκαιρίες που όμως ο Σουρβίνος
όντας σε εκπληκτική μέρα της αποσώβησε
όλες με εντυπωσιακές αποκρούσεις με πιο σημαντική την απόκρουση πέναλτυ στο 70’ . Στο
85’ οι Τελωνειακοί πέτυχαν το γκολ της τιμής
με σουτ διαμορφώνοντας το 5-1 που ήταν και
το τελικό σκορ.
Διακρίθηκαν από τους τραπεζικούς οι : Βυλλιώτης – Δανέζης – Σουρβίνος
ΕΝ.Α.Σ (π. ΕΜΠΟΡΙΚΗ) : Λιάρος (55’ Σουρβίνος) – Τσάμπρας ( 46’ Βλάμης) – Χρονόπουλος – Κότσιρας – Μανωλάκος (60’ Καράπας) –
Βαρδακώστας – Τσούρας – Γεωργόπουλος –
Βυλλιώτης (70’ Γιγκλάς ) – Κιούσης – Δανέζης
.
Έπρεπε να σημειώσει έξι γκολ ο Δήμος Γαλατσίου για να πανηγυρίσει στο τέλος μια πολύ
μεγάλη νίκη, κόντρα στους Εφοριακούς και
μάλιστα σε μια περίοδο που οι γηπεδούχοι
είχαν δείξει πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως με τη νίκη αυτή ο
Δήμος πλησίασε τους αντιπάλους του στο -1
στη βαθμολογία. Με τον Παπαδόπουλο στο
πρώτο να σημειώνει δυο γκολ στο 10’ και 40’
και στο ενδιάμεσο ο Σκιαβαρας στο 30’ να διπλασιάζει τα τέρματα , οι φιλοξενούμενοι είχαν
ήδη πάρει ένα ευρύ προβάδισμα από το

πρώτο μέρος. Στην επανάληψη θα μπορούσε
να πει κανείς πως το παιχνίδι πήρε μια άγρια
ομορφιά, αφού σημειώθηκαν αλλά έξι γκολ.
Στο 55’ ο Σκιαβάρας σημείωσε το 0-4 για να
συνεχίσει το σκοράρισμα ο Χρήστος Μπαντής
που στο 60’ ανέβασε το δείκτη στο 0-5. Μετα
το γκολ αυτό οι Εφοριακοί αφυπνίστηκαν και
αντέδρασαν… βίαια μειώνοντας αρχικά σε 1-5
στο 65’ με τον Κυριακού και στο 70’ σε 2-5 με
τον Μακράκη. Όμως ο Μπίμπας στο 80’ έκοψε
κάθε ελπίδα για κάτι θετικό στους γηπεδούχους κάνοντας το 2-6. Το τελικο 3-6 διαμόρφωσε στο 85’ ο Μακράκης. Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Κασσιμης, Μπαντης Χρηστος,
Σκιαβαρας
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης,
Μπαντης Χρηστος Μπαντης Πετρος Ζωης
Κασσιμης Δήμος Κοσμας Στέλιος Σκιαβαρας
Μπιμπας Παπαδόπουλος Τζανης (Τσουλος
Λουκακης Δημητρακοπουλος, Κοσμας Άρης)

Γ.Λ.Κ. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3-2
Μια ντουζίνα νίκες, συμπλήρωσε το ΓΛΚ με
την πρόσφατη νίκη του κόντρα στο Υπ Γεωργίας. Σε ένα παιχνίδι που διακρίθηκε για το
πάθος και κυρίως για την επιθυμία και των
δυο μονομάχων, να πανηγυρίσουν τη νίκη,
την τελευταία πήρε ως… «λάφυρο» η ομάδα
του ΓΛΚ, και ήδη βρίσκεται στην 3η θέση. Το
σκορ άνοιξε ο Μαρκόπουλος για να ισοφαρίσει
σε 1-1 ο Γουναρίδης για το Υπουργείο και να
λήξει το πρώτο μέρος με ένα δεύτερο γκολ του
Μαρκόπουλου που έκανε το 2-1. Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στον
αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να φέρουν
τον αγώνα στα ίσα με ωραία κεφαλιά του
Μπαρμπαγιάννη στο 65’, κάνοντας το 2-2. Εν
τέλει τη νίκη πήρε πέντε λεπτά πριν τη λήξη
του αγώνα το ΓΛΚ με τέρμα του σημείωσε ο
Αναγνώστου. Μοιραίος παίκτης ο Γουναρίδης
και ο Γαρυπίδης που στο πρώτο μέρος είχε
δοκάρι. Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Μαρκόπουλος,Μελτινος, Παπαδόπουλος, ενώ από
τους ηττημένους άρεσαν οι Φρουζάκης που
ως πορτιέρο έκανε σπουδαίες αποκρούσεις
και τον ακολούθησαν οι Γάγκος και Μπαρμπαγιάννης.

Τα ζευγάρια του κυπέλλου
Την άλλη βδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις
14 και 15 Μαίου θα πραγματοποιηθούν οι
αγώνες κυπέλλου “Σ Παπασπύρος”. Η Οργανωτική Επιτροπή θα ενημερώσει σχετικά τις
ομάδες. Τα ζευγάρια είναι τα εξής: Α’ Κατηγορία: Δήμος Αθηναίων - ΟΣΥΟ, ΠΟΕ/ΥΕΘΑ Υπ Εσωτ/Περιφέρειας, Bay: Πυροσβεστική,
ΠΟΕ/ΔΟΥ. Β’ Κατηγορία: ΟΑΕΔ - Ταχ ταμ., Υπ
Παιδείας - ΓΛΚ. Bay: Εμπορική, ΕΦΚΑ.

ΕΦΚΑ - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0-7

Παράσταση για ένα ρόλο ήταν η αναμέτρηση του Ταχ Ταμ, κόντρα στον ΕΦΚΑ, με τους φιλοξενουμένους να έχουν το πρώτο χέρι και να μεταβάλουν το ματσάκι σε έναν περίπατο! Σε ένα ακόμη παιχνίδι η ευστοχία του Νίκου Ιατρίδη, ήταν εκείνη που έδωσε μια εύκολη νίκη, ενώ ο ίδιος
σημείωσε πέντε γκολ! Ήδη ο αγώνας είχε λήξει πριν ξεκινήσει, αφού μέχρι το 18’ το σκορ ήταν 0-3! Με δυο γκολ του Ιατρίδη Ν από ασίστ του
Χήκα στο 8’ και 12’ και του Γιαννάκη στο 18’ ο δείκτης έδειξε το 0-3. Το ημίχρονο έληξε 0-4 με τον Ιατρίδη στο 30’ να σημειώνει χατ τρικ . Στην
επανάληψη δεν άλλαξε κάτι, το Ταχ Ταμ συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει περισσότερα τέρματα. Έτσι με δυο γκολ του Ιατρίδη στο 50’ και στο
90’ αλλά και του Γιαννάκη στο 60’ ο δείκτης του σκορ εκτινάχθηκε στο 0-7, με το οποίο έληξε και ο αγώνας. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ιατρίδης Ν, Γιαννάκης χωρις να υστερήσει κανείς άλλος.
Ταχ Ταμ.: Μαρσώνης, Τσιότρας, Κιορκτσής, Παπαιωάννου, Συνοδινος, Χήκας, Γικαλής, Ιατρίδης Ηρ., Ιατρίδης Ν., Γιαννάκης , Κανέρης, (Νικολόπουλος, Συριανός)
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