
Κάνοντας μια υπέροχη χρονιά, γεμάτη νίκες και 3ποντα η Εμπορική, μια αγωνιστική πριν τη λήξη του
πρωταθλήματος, τερματίζει στην πρωτη θέση και παίρνει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία

Στις 4 -5 Ιουνίου
το κύπελλο

Η πρόσφατη μεγάλη νικη που
σημείωσε ο πρωτοπόρος
Δήμος Αθηναίων, επικρατώντας
7-0 της ΟΣΥΟ, τον διατηρεί
στην πρώτη θέση και εκτός
απροόπτου τον αναδεικνύει
πρωταθλητή στην Α’ κατηγορία
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Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - ΥΠ.ΠΟ  2-2
Με πολλές απουσίες το Πολιτισμού παρουσιά-
σθηκε και σ' αυτό το παιχνίδι, όπως και η ΠΟ-
ΕΔΗΝ. Παρ όλα αυτά, προηγήθηκε με 0-1
στο 18 με πολύ όμορφο γκολ του Κατσαβριά,
που στοπαρησε με το στήθος και σούταρε
από πλάγια θέση τον κιπερ της ΠΟΕΔΗΝ, ση-
μειώνοντας ένα σπουδαίο σε εκτέλεση γκολ.
Το ΥΠ.ΠΟ συνέχισε να πιέζει και ο Δαμιγος
μετά από εξοχή μπαλιά του Κουτσογιαννη στο
27 με σουτ από το ύψος του πέναλτι έκανε το
0-2, χωρίς παράλληλα να κόψει το ρυθμό του
και χάνοντας συνεχώς ευκαιρίες για να διευρύ-
νει το σκορ, όμως μ ένα λάθος του Τριαντα-
φυλλου, ανεπίτρεπτο για την κλάση του, η
ΠΟΕΔΗΝ μείωσε σε 1-2 με τον Πανταζό-
πουλο. Στο β ημίχρονο το ΥΠ.ΠΟ., πίεζε συνέ-
χεια, έχασε τέσσερις απίστευτες ευκαιρίες,
όμως δύο φορές τα δοκάρια και δύο ο Κιπερ
της ΠΟΕΔΗΝ κράτησαν το 1-2. Ο Κατσαβριάς
με σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής στο
53 έδωσε την ευκαιρία στον κιπερ για την
απόκρουση του αγώνα, στο 59 ο Γκαβερας
μπήκε από δεξιά και από το ύψος του πέναλτι
εξαπέλυσε κεραυνό, όμως η μπάλα βρήκε το
οριζόντιο δοκάρι, την γραμμή του τέρματος και
από κοντά ο Κατσαβριάς με κεφαλιά έδωσε
την ευκαιρία στον γκολκίπερ να κάνει δεύτερη
μεγάλη απόκρουση, στο 62 σειρά του Κατσα-
βριά να βρει το κάθετο δοκάρι με σουτ απο το
ύψος της περιοχής, στο 69 ο Γκαβερας με βο-
λίδα, απέκρουσε ο γκολκίπερ, ΚΑΙ σαν να μην
έφθανε αυτό στο 76 στην μοναδική ευκαιρία
της ΠΟΕΔΗΝ με όμορφο σουτ από κοντά, ισο-
φάρισε σε 2-2 με τον Πετράκο. Στο 89 το
ΥΠ.ΠΟ. ζήτησε χέρι - πέναλτι μέσα στην πε-
ριοχή σε σέντρα του Καλογερόπουλου, αλλά ο
διαιτητής το θεωρησε ακούσιο. Η λήξη βρήκε
τις δύο ομάδες ισόπαλες,και  ευχαριστημενους
όλους τους παίχτες γιατί έγινε ένα πολύ κα-
θαρό παιχνίδι ανεξαρτήτως του αποτελέσμα-
τος. Κορυφαίος παίκτης του αγώνα ο
τερματοφύλακας της ΠΟΕΔΗΝ ο οποίος με
σπουδαίες και  εντυπωσιακες αποκρουσεις όχι
μόνο κράτησε την ισοπαλία για την ομάδα του
αλλά έδειξε και ποση ομορφιά κρύβει αυτό το
άθλημα!!!
ΥΠΠΟ: Ζερινος, Νιξης , Φωτάκης, Τριαντα-
φύλλου, Αιβαλής, Καλογερόπουλος, Κουτσο-
γιαννης, Δαμιγος, Γκαβερας, Γκαβελας,
Κατσαβριάς, Μάρκου, Οικονόμου, Μπαντου-
δακης

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ – 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  1-2
Πάρα πολλές χαμένες οι ευκαιρίες για τη
Βουλή αλλά για άλλο ένα παιχνίδι  τα  ατομικά
λάθη και η αστοχία ήταν τα κύρια στοιχεία του
παιχνιδιού. Με την έναρξη του ματς λάθος γύ-
ρισμα από στον τερματοφύλακα 1-0 για τα
επιμελητήρια. Η Βουλή πίεσε για την ισοφά-
ριση με τον Ζουζουλή σε δύο περιπτώσεις τη
μια μετά από σέντρα από  τον Ζούγκα ,έκανε
την προβολή αλλά αστοχισε,αφου η μπάλα
περασε ελάχιστα αουτ .Τη δεύτερη μετά από

πολύ ωραία πάσα του Ξαφάκη όπου βγήκε
απέναντι από τον τερματοφύλακα αλλά και
πάλι  σε σουτ με τη μια η μπάλα πέρασε αουτ.
φοβερό βολέ από τον Εμιρζά η μπάλα πήγαινε
στο « Γ» αλλά ο τερματοφύλακας των Επιμε-
λητηρίων με πολύ  ωραία απόκρουση έσωσε
την ομάδα του. Πολύ δυνατά σουτ από τον
Ξαφάκη και από τον Γκοτζαμάνη η μπάλα ελα-
χιστα αουτ. Ετσι έληξε το πρώτο μέρος , με
την ομάδα της Βουλής να χάνει τη μια ευκαιρία
μετά την άλλη και τα Επιμελητήρια να εκμεταλ-
λεύονται το λαθος γυρισμα και χωρίς να έχουν
άλλη τελική στην εστία. Στην επανάληψη η
πίεση από τον Ασημακόπουλο είχε σαν αποτέ-
λεσμα η μπάλα να φτάσει στον Ζούγκα και
αυτός με σουτ έξω από  την περιοχή και σε
κενή εστία έκανε το 1-1. Σουτ από τον Ζουγκα
κα πάλι μέσα από την μικρή περιοχή αλλά
πλάγια ,αλλα ο παιχτης της Βουλής δεν υπο-
λόγισε σωστά η μπάλα πέρασε έξω. Πολύ
ωραία ενέργεια από τον Ασημακόπουλο και
σουτ μέσα από την περιοχή η μπάλα βρήκε
στο κάθετο δοκάρι. Στην αμέσως επόμενη
φάση και ενώ ήταν όλοι μπροστά για να πετύ-
χουν το δεύτερο γκολ σε μία ανυποψίαστη
φάση και μετά από αμυντική αδράνεια τα επι-
μελητήρια κατάφεραν να σκοράρουν και δεύ-
τερη φορά . Άλλη μία τεράστια ευκαιρία για τη
Βουλή με τον Γροντή  να κάνει το σουτ από
πολύ πλεονεκτική θέση η μπάλα πέρασε ελά-
χιστα πάνω από το οριζόντιο. Από κει και
πέρα η κούραση οι πολλές διακοπές και η
πάρα πολύ ζέστη ήταν οι παράγοντες για να
μη γίνει κάτι καλύτερο. Από τη Βουλή που θα
μπορούσε να κερδίσει και με μεγάλο σκορ
αλλά τελικά έχασε δε διακρίθηκε κανείς.
ΒΟΥΛΗ: Κεπίδης Γροντής Ρέντος Γουργιώτης
Γκοτζαμάνης Καρανάσος Μπαράκος Ξαφάκης
Ζούγκας Εμιρζάς Χαραλαμπίδης  (Ζουζουλής
Ασημακόπουλος).

Δ.Ο.Ε. - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.  3-7
Μετά από μια αρκετά καλή εμφάνιση  η ομάδα
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, νίκησε την
ΔΟΕ με 7-3. Πλούσιο θέαμα και για τις δύο
ομάδες που  εκτός από τα δέκα γκολ είχαν και
δύο δοκάρια. Στο 8′ ο Νταντής από ασίστ του
Χαρακάκου, που έβγαλε πολλές ασίστ σε αυτό
το ματς, έκανε το 0-1. Στο 14′ ο Χαρακάκος με
κεφαλιά από κόρνερ του Σακκά, που έκανε
φοβερό παιχνίδι, ανέβασε τον δείκτη του σκορ
στο 0-2. Στο 19′ ο Αγγελίδης με ωραία ενέρ-
γεια και σουτ έκανε το 0-3, στο 37′ ο Κουκό-
πουλος επίσης με φανταστική ενέργεια και
σουτ το 0-4 και στο 41′ ο προωθημένος Μου-
ζής με κεφαλιά το 0-5  μετά από κόρνερ. Η
αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μέρος οι παίκτες
του ΥΕΘΑ είχαν καθολική υπεροχή. Οι φιλοξε-
νούμενοι μπήκαν δυνατά στο β´ μέρος και κα-
τάφεραν να μειώσουν σε 3-5! Στο 54′ ο
Κουτσούκος, καθώς και στο 59′,  67′ ο Σερέ-
της.  Ωστόσο στο 70′ ο Καραβασιλειάδης με
ξερό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 3-6
και στο 77′ ο Κουκόπουλος με νέα όμορφη
ενέργεια και σουτ έγραψε το τελικό 3-7. Στο

28′ σε σουτ του Γιαννόπουλου η μπάλα απο-
κρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι και στο 33′
σε κεφαλιά του Κουκόπουλου και απόκρουση
του γκολκίπερ Ρεσίτη η μπάλα χτύπησε στην
συμβολή των δοκών. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα για
τους γηπεδούχους οι Σακκάς, Καραβασιλει-
άδης, Κουκόπουλος, ενώ από τους ηττημέ-
νους οι Αγιανίδης, Χαϊδεμένος, Σερέτης,
Κουτσούκος. Ζημπλιακίδης, (Κουκοράβας,
Παπαθανασίου).
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Λάζος, Πανάγος, Τσιτλακίδης,
Γιαννόπουλος, Αγιανίτης, Χριστοδουλόπουλος,
Σερέτης, Χαϊδεμένος, Κουτσούκος, Ζημπλιακί-
δης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΟΕ
ΥΕΘΑ) (Βασίλης Τρίχος): Χρυσοβέργης, Βά-
γιας, Σακκάς, Παρούσης (αρχηγός), Ηλιόπου-
λος, Μουζής, Νταντής (46′ Κομπορόζος),
Κουκόπουλος, Αγγελίδης, Καραβασιλειάδης,
Χαρακάκος.

Μεγάλη νίκη σε εύρος αλλά και σε ποιότητα
κατάφερε να πάρει η ΠΟΕ/Δ0Υ , κόντρα στην
Πυροσβεστική ,  επικρατώντας 5-1. Μάλιστα η
νίκη αυτή ήρθε ύστερα από ολική ανατροπή,
αφού οι Πυροσβέστες βρέθηκαν μπροστά στο
σκορ, παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν
στο σκορ 1-0 στο 15’ με τον  Κανέλλο. Κάτι το
οποίο θα μπορούσε να είχε κάνει ήδη πιο
νωρίς η Π .Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. με τους Κρητικό και
Βέρρο.  Η απάντηση των φιλοξενουμένων
ήρθε στο 40’ με τον Τάπραντζη να ισοφαρίζει
σε 1-1, σκορ με το οποίο  έληξε το πρώτο
μέρος.  Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι
μπήκαν δυνατά και κατάφεραν από πολύ
νωρίς να πάρουν κεφάλι στο 50’ με τον Μπου-
ζινέκη να κάνει το 1-2.  Η Πυροσβεστική έχασε
δυο – τρεις ευκαιρίες  για να ισοφαρίσει ,
χωρίς όμως να τα καταφέρει.  Στη συνέχεια με
την είσοδο των Γκόγκα και Ζαρωτιάδη άλλαξε
όλη την εικόνα της ομάδος, κι αυτό αποτυπώ-
θηκε και στο σκορ…   Έτσι ο δεύτερος (Ζαρω-
τιάδης) με δυο προσωπικά  του γκολ στο 75’
και 78’  ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 1-4.
Το τελικό 1-5 διαμόρφωσε στο 85’ ο Βασιλείου
με δυνατό ωραίο σουτ σχεδόν από το κέντρο.
Άρεσαν οι Κατσιπάνος με τις αποκρούσεις
του, Τάπραντζης, Βέρρος, Μπουζινέκης και ο
δις σκόρερ Ζαρωτιάδης. Ενώ στα άσχημα
περνά ο τραυματισμός του Καμίδη μόλις στο
5’ με θλάση. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Αγόρος, Ευσταθίου, Τέγας,
Θεοχάρης, Πλιατσικουρης, Φραγκούλης,
Φραγκογιάννης, Καρβούνης Βύρρος, Στυλια-
νού, Κανέλλος, (Λουκιπούδης, Τσακνιάς, Πα-
παχρήστος).
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.: Κατσιπάνος, Καμίδης, Κοκορό-
σκος, Μηλαδόπουλος, Τσαμαδής, Μπουζινέ-
κης, Βασιλείου, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος,
Ταπραντζης, (Ζωχιός, Φτούλης Μ., Ζαρωτιά-
δης, Φτούλης Κ., Γκόγκας).

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.Σ.Υ.Ο.  7-0
Το ότι σημερα ο Δήμος Αθηναίων, διεκδικεί το έπαθλο του πρωταθλητή είναι κάτι που ουδείς πλέον αμφισβητεί. Και όχι μόνον, αλλά  το επιβε-
βαιώνουν και οι ίδιοι οι παίκτες της ομάδος που σε κάθε παιχνίδι δείχνουν πως φέτος η κατάκτηση της πρώτης θέσης που ήρθε μέσα από νίκες
και μάλιστα έχοντας σημειώσει 18!  Σημαντική είναι η πορεία που διαγράφει ο Δήμος φέτος και μόλις μια αγωνιστική πριν τη λήξη του πρωτα-
θλήματος είναι το πρώτο φαβορί.  Στη μεγάλη αυτή νίκη,κόντρα στην ΟΣΥΟ, που σε ένα ακόμη παιχνίδι παρουσιάστηκαν με πολλές απουσίες,
ο Μαχαίρας και ο Κώστας Σαϊτάνης ήταν οι δυο παίκτες που από δυο φορές έστειλαν την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Επίσης σκόραραν οι
Ροντρίγκεζ, Στρατής και Μπέτσης.  Μοιραίος παίκτης από την ΟΣΥΟ ο Δήμος που θα μπορούσε να σημειώσει το γκολ της τιμής.  Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι  Σαίτάνης, Μαχαίρας, Μπέτσης και Στρατής, ενώ από την ΟΣΥΟ άρεσαν επίσης οι Πιας, Δήμος και Παπαχριστόπουλος. 
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Πιας, Καραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Σακκάς, Καπερώνης, Καλαλής, Τσακνάκης, Δήμος, Καναβάκης, Χατζη-
γιάννης. (Ζαμπάρας)
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Παρά τις ελλείψεις που είχαν οι δύο ομάδες (κυρίως η ΟΣΥΠΑ) έγινε ένα εν-
διαφέρον παιχνίδι όπου οι φιλοξενούμενοι αποδείχθηκαν «σκληρό  καρύδι)
και πάλεψαν ισάξια τον αγώνα.  Παιχνίδι που είχε όλα τα χαρακτηριστικά που
διέπουν το πνεύμα του Αθλητικού Τομέα της ΑΔΕΔΥ. Ποδοσφαιριστές  που
έχουν γράψει ιστορία με τα κιλά τους με την ηλικία τους και ειδικά του Υπουρ-
γείου που πέντε παίκτες έχουν ξεπεράσει τα 55, με τον Δημήτρη Μίχα να είναι
58 (!), κατέθεσαν την ποδοσφαιρική τους ταυτότητα. Οι παίκτες της ΟΣΥΠΑ,
σωστά  στημένοι στον αγωνιστικό χώρο, έκλεισαν τους διαδρόμους στην
άμυνα τους με αποτέλεσμα το Υπουργείο να ελέγχει τον αγώνα, χωρίς  να
μπορεί να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία, προσπαθώντας να  απειλήσουν
με σουτ έξω από τη περιοχή, κυρίως του Συμεωνίδη, ή με  στημένα. Η πρώτη
μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού ήταν για την ΟΣΥΠΑ  στο 15΄όταν, μετά από
πάσα του Κανέλλη, ο Καλλώνης έφυγε από τη  σέντρα πέρασε σε ταχύτητα
τους αμυντικούς μπήκε στη περιοχή πλάσαρε τον εξερχόμενο Ζέρβα αλλά η
μπάλα κατέληξε άουτ. Η πρώτη  καλή ευκαιρία του Υπουργείου κατέληξε σε
γκολ , συγκεκριμένα στο 40΄ ο Συμεωνίδης μπήκε από αριστερά πέρασε τον
αμυντικό , κέρδισε μια  κόντρα και λίγο πριν η μπάλα περάσει την γραμμή του
άουτ σέντραρε  παράλληλα όπου ο αμαρκάριστος Κουρής έκανε το 1-0. Στο
43΄ο  Κανέλλης από το ύψος της περιοχής έπιασε ψηλοκρεμαστό σουτ για να
γλύψει η μπάλα το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ζέρβα. Το Β΄  ημίχρονο ξε-
κίνησε με παιχνίδι κέντρου, αλλά, στη πρώτη επίθεση του  Υπουργείου στο
55΄, σε σουτ έξω από την περιοχή η μπάλα κτύπησε  στο οριζόντιο δοκάρι και
την απομάκρυνε στη συνέχεια ο Κοντογεώργης. Στο 60΄ ο Κουρής με ωραία
προσπάθεια από αριστερά  πέρασε δύο αμυνόμενους και πλάσαρε κάνοντας
το 2-0. Στο σημείο  αυτό ο coach της ΟΣΥΠΑ προχώρησε σε εσωτερική αλ-
λαγή περνώντας  στόπερ τον Κοντογεώργη και ανεβάζοντας στα χαφ τον Πατ-
λιά. Με την  κίνηση αυτή οι γηπεδούχοι πήραν την πρωτοβουλία και πίεσαν
τους  φιλοξενούμενους χάνοντας 2 πολύ καλές ευκαιρίες για να επιτύχουν
γκολ και να μπουν στο παιχνίδι. Στο 68΄ο Καλλώνης από αριστερά  μπήκε στη
περιοχή και πλάσαρε για να αποκρούσει δύσκολα σε κόρνερ  ο Ζέρβας. Στο
75΄ σουτ του Κοντογεώργη από τη μεγάλη περιοχή απόκρουσε και πάλι ο
Ζέρβας και στο 82΄εξαιρετική κάθετη πάσα του  Νιώτη για τον Καλλώνη βγήκε
στο ύψος του πέναλτι και έπεσε στα  πόδια του αποκρούοντας ο Ζέρβας.
Τέλος στο 86΄σε αντεπίθεση τους οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν απέναντι στον
Κίτσιο αλλά αυτός απέκρουσε  το πλασέ σε κόρνερ.  Τέλος  αξίζει να σημει-
ωθεί πως σε καλή μέρα βρέθηκαν οι Συμεωνίδα, Κουρής που έκανε και τα
δυο γκολ, Κούστας, ενώ μαεστρική ήταν και η καθοδήγηση του κόουτς Στασι-
νόπουλου. Από την ΟΣΥΠΑ και οι 11 που αγωνίστηκαν  προσπάθησαν ικανο-
ποιητικά, ξεχώρισαν δε ιδιαίτερα οι Κανέλλης ,  Νιώτης, Κοτσοβός και
Καλλώνης.
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ζερβας, Κωτσιοπουλος, Νακοπουλος Δημητρόπου-
λος, Μακριδης Καστανης,  Συμεωνίδης,  Στασινόπουλος,  Μαυρέλης,  Κορμέ-
τζας, Κουρης (Μιχας Δ).
ΟΣΥΠΑ(Ανδριόπουλος): Κοντογεώργης, Δαμήλος, Κοτσοβός, Φράγκος, Πατ-
λιας, Τσούμας, Κίτσιος, Κανέλλης, Γαβράς, Καλλώνης, Νιώτης. 

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 21η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.Σ.Υ.Ο. 7 -0
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 1 -2
Δ.Ο.Ε. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 3 -7
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1 -5
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 2 -2

Ο.ΣΥ.Π.Α. 2 -0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 21 56 18 2 1 78 11
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 21 54 18 0 3 83 28
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 21 47 15 2 4 77 28
4 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 21 38 11 5 5 49 32
5 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 21 31 9 4 8 55 43
6 Ο.Σ.Υ.Ο. 21 31 9 4 8 41 37
7 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 21 28 9 1 11 35 50
8 Ο.ΣΥ.Π.Α. 21 23 7 2 12 37 49
9 Δ.Ο.Ε. 21 18 5 3 13 35 68
10 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 21 18 5 3 13 29 69
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 21 15 4 3 14 30 60
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 21 3 0 3 18 22 96

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 21η ΑΓΩΝ
.Λ.Μ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 -3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2 -6
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Δ.Υ.Ε. 2 -3
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Α.Ε.Δ. 7 -0
Γ.Λ.Κ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5 -5

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 21 52 17 1 3 74 28
2 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 21 52 17 1 3 75 33
3 Γ.Λ.Κ. 21 39 12 3 6 80 60
4 Ο.Α.Ε.Δ. 21 39 12 3 6 60 42
5 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 21 32 10 2 9 55 50
6 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 20 29 9 2 9 60 71
7 Ο.Λ.Μ.Ε. 21 26 8 2 11 47 51
8 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 21 25 7 4 10 58 63
9 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 20 24 7 3 10 45 41
10 ΕΦΚΑ 21 19 5 4 12 42 66
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 21 16 5 1 15 37 82
12 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 21 8 2 2 17 26 72

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΕΦΚΑ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο.Λ.Μ.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ

67
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 21ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 67

10
Συνολικά εννιά γκολ σημειώθηκαν
στον αγώνα μεταξύ των ομάδων:
ΓΛΚ - Εφοριακοί 5-5!

Απο τις ομάδες που ξεχώρισαν και
βεβαίως είχαν διάρκεια , σε όλο το
πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας ήταν
τόσο η Εμπορική, όσο και το Ταχ Τα-
μιευτήριο, που εδώ και αρκετό καιρό,
έχουν ήδη εξασφαλίσει και μαθημα-
τικά την άνοδό - επιστροφή τους στη
μεγάλη κατηγορία. Αξίζει να σημει-
ωθεί κι ενώ η επιθετική τους δεινό-
τητα είναι στη διαφορά του ενός

τέρματος μια αγωνιστική πριν την αυ-
λαία του πρωταθλήματος, όμως
υπάρχει διαφορά πέντε γκολ όσον
αφορά στην αμυντική λειτουργία,
όπου σαφέστατα το Ταχ Ταμιευτήριο
ήταν πιο καλύτερο και πιο αποτελε-
σματικό. Πάντως και οι δυο τιμούν το
χώρο και το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ
με την παρουσία του.
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Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - Ο.Α.Ε.Δ.  7-0
Μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλή-
ματος και η ομάδα ΕΝ.Α.Σ (π. Εμπορική) συ-
νέχισε την πορεία της προς την κατάκτηση του
πρωταθλήματος με μία άνετη επικράτηση επί
της κουρασμένης ομάδας από τον αγώνα κυ-
πέλλου ΟΑΕΔ . Από την αρχή του παιχνιδιού
οι τραπεζικοί μπήκαν με σκοπό να επιβληθούν
και να μην αφήσουν περιθώρια αμφισβήτησης
στην ομάδα του ΟΑΕΔ πού όσο άντεχε κρα-
τούσε το μηδέν στην άμυνά της . Οι τραπεζικοί
μέχρι να ανοίξουν το σκορ είχαν 2 δοκάρια με
τον Κότσαλο σε σέντρα σουτ και στην επανα-
φορά ο Βυλλιώτης δεν κατάφερε να σκοράρει
και με τον Λιάσκο όταν το δυνατό σουτ που
επιχείρησε έξω από την περιοχή σταμάτησε
στο κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα του
ΟΑΕΔ . Στο 30’ ο τερματοφύλακας του ΟΑΕΔ
με εντυπωσιακή απόκρουση αποσόβησε το
γκολ στο απευθείας φάουλ του Βαρδακώστα .
Στο 35’ το σκορ άνοιξε όταν σε γρήγορη εναλ-
λαγή της μπάλας μεταξύ Βαρδακώστα , Κό-
τσαλου , και Βυλλιώτη ο τελευταίος πλάσαρε
για το 1-0 που ήταν και το σκορ του ημιχρό-
νου. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του ΟΑΕΔ
εμφανώς κουρασμένη από τον αγώνα κυπέλ-
λου δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πίεση
των τραπεζικών που μέσα σε ένα 20’ πέτυχαν
4 γκολ . Στο 50’ ο Γιγκλάς πίεσε τον αμυντικό
που με λάθος γύρισμα τροφοδότησε τον Βυλ-
λιώτη που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει για
το 2-0. Στο 52’ ο Βυλλιώτης πετυχαίνοντας
χατ-τρικ και φθάνοντας τα 20 γκολ για φέτος
μετά από κάθετη του Λιάσκου βρέθηκε φάτσα
με το τέρμα και πλάσαρε για το 3-0. Οι τραπε-
ζικοί έδειχναν ασταμάτητοι σε εκείνο το διά-
στημα και στο 55’ ο Βλάμης παίρνοντας μέσα
στην περιοχή την κάθετη πάσα του Λιάσκου
πλάσαρε για το 4-0 και με περίπου πανομοι-
ότυπο τρόπο ο Τσούρας στο 60’ πλάσαρε για
το 5-0. Μέχρι και την λήξη του ματς ακολούθη-
σαν δύο ακόμα τέρματα για τους τραπεζικούς
αυτή την φορά με σουτ στο 70’ ο Λιάσκος
έκανε το 6-0 για να κλείσει το σκορ ο Βλάμης
στο 75’ διαμορφώνοντας το 7-0 .
Διακρίθηκαν από τους τραπεζικούς οι Βυλλιώ-
της – Λιάσκος – Βλάμης .
ΕΝ.Α.Σ : Μανωλάκος – Μιχαλόπουλος – Κου-
τσουπιάς (75’ Καράπας) – Γιγκλάς (55’ Βλά-
μης) – Τσούρας – Βαρδακώστας – Λιάσκος –
Βυλλιώτης – Κότσαλος (60’ Κιούσης) – Δανέ-
ζης ( 60’ Τσάμπρας) – Ανδρεάδης ( 70’ Δημη-
τρόπουλος) .

ΕΦΚΑ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  3-9
Σε ένα παιχνίδι χωρίς κανένα ενδιαφέρον βαθ-
μολογικό, όπου οι δυο μονομάχοι έπαιξαν
ελεύθερα, εκείνο που κέρδισε ήταν το ποδό-
σφαιρο. Μια ντουζίνα γκολ, μόνον  συχνό δεν
είναι αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά πολυτι-
μότερος παίκτης του αγώνα ο Γούναρης, των
νικητών, που σημείωσε έξι γκολ και προδιέ-
γραψε τη μεγάλη και ευρεία νίκη με σκορ 9-3!

Ο ΕΦΚΑ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του αγώνα, παρότι κατά διαστή-
ματα είχε μια πίεση. Όμως και παρά τις δύ-
σκολες στιγμές δεν τα παράτησε αλλά
κατάφερε και σημείωσε δυο γκολ με τον Ευθυ-
μίου κι ένα με τον Οικονόμου,  Μετά τη νίκη
του αυτή ο ΕΦΚΑ άνοιξε την ψαλίδα με τον αν-
τίπαλο, ξεφεύγοντας ακόμη και με πέντε πόν-
τους, διαφορά. Για τους νικητές εκτός του
Γούναρη που εκανε έξι γκολ, σκόραραν επί-
σης και οι Φλέρης, Γκιλάκης και Γαριπίδης. 

Το ντέρμπι μικρομεσαίων μεταξύ της ΟΛΜΕ
και του Δήμου Γαλατσίου, έληξε με νικητή τον
δεύτερο και το δείκτη να δείχνει το 3-2.  Με τη
νίκη αυτή ο Δήμος ξέφυγε τρεις πόντους από
την αντίπαλό του. Η νίκη αυτή των φιλοξενου-
μένων δεν ήρθε με σβηστές τις μηχανές, αλλά
κυρίως ήρθε χάρη της επιμονής τους και το
πάθος για την κατάκτηση των τριων πόντων,
αλλά και στην ευστοχία του Τσούλου που ση-
μείωσε και τα τρια γκολ.  Με τη συμπλήρωση
του πρώτου τέταρτου ο Λύτρας άνοιξε στο
σκορ, κάνοντας το 1-0, για να ισοφαρίσει στο
25’ ο Τσουλος σε 1-1. Τα πρώτο μέρος έληξε
με την ΟΛΜΕ να παίρνει και παλι το προβάδι-
σμα με τέρμα του σημείωσε στο 35’ ο Τσίντζος
κάνοντας το 2-1. Στην επανάληψη ο Δήμος
πιο πιεστικός και πιο ουσιαστικός κατάφερε να
σημειώσει άλλα δυο γκολ και να πάρει τη νίκη
και μάλιστα και τα δυο να τα έχει σημειώσει
και πάλι ο Τσούλος. Στο  65’ ισοφάρισε σε 2-2
και στο 80’ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Πολύτιμος παίκτης ο Τσούλος, ενώ άρεσαν οι
Μανδηλαρας και Σιωτας. Από τους ηττημένους
άρεσαν οι Λύτρας, Γαριπίδης και Τζουβάρας
που έκανε σωτήριες αποκρούσεις. 
ΟΛΜΕ: Τζουβάρας, Τσίντζος, Σπαντιδακης,
Λύτρας, Τσιγκούλης, Παπαιωάννου, Αποστο-
λόπουλος, Ιωάννου, Πατρίδης, Γαριπίδης, Πε-
τώνης (Δωδέκατος).
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  Μπαντης Παναγιωτης
Μπαντης Χρηστος Μπαντης Πετρος Σιωτας
Μπιμπας Τζανης Δήμος Μανδηλαρας Κοσμας
Στέλιος, Κοσμας Άρης Τσουλος (Ζιαγκος Πα-
παδόπουλος).

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  2-6
Τη νίκη που ήθελε το Ταχ Ταμ, κόντρα στο Υπ
Παιδείας, όχι μόνον ήρθε με εύκολο τρόπο,
αλλά και ο δείκτης του σκορ, σκαρφάλωσε στο
6-2.   Οι νικητές είχαν τα ηνία στου αγώνα,
ενώ όταν κατά διαστήματα ανεβοκατέβαζαν
στροφές, τότε  το Υπουργείο έδειχνε πως δεν
θέλει να αφήσει τίποτε στην τύχη του και παρά
τα όποια προβλήματα είχε κατάφερε στο
πρώτο μέρος να κρατήσει τα προσχήματα. Στο
10’ ο Γιακαλής από ασίστ του Ιατρίδη Ν.,
άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 0-1 για να ισοφα-
ρίσει στο 20’ σε 1-1 ο Τσότρας. Στο 30’ ο Γιώ-
της με ωραίο ψαλιδάκι  από ωραία

μεταβίβαση του Ιατρίδη Ν και πάλι, διπλα-
σίασε το σκορ, κάνοντας το 1-2, ενώ το 1-3 με
το οποίο έληξε τα πρώτο μέρος σημείωσε στο
40’ ο δημιουργός των δυο πρώτων Ιατρίδης Ν
με ατομική ενέργεια. Στην επανάληψη οι φιλο-
ξενούμενοι μπήκαν επίσης πολύ δυνατά και
κατάφεραν άλλα δυο γκολ. Στο 50’ ο Ιατρίδης
Ν., σημείωσε το 1-4, ενώ το 1-5 έκανε ο Κιορ-
κτσής  από πάσα του Κανέρη. Στη συνέχεια
το Υπουργείο  αντέδρασε και  στο 80’ με τέρμα
του  Κουβέλη, μείωσε  σε 2-5.  Όμως και πάλι
το Ταχ Ταμ, δεν είχε πει την τελευταία του
λέξη, αφού στο 85’ ο Γιώτης έκανε το 2-6, που
ήταν και το τελικό.  Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Ιατρίδης Ν., Γιώτης, Συνοδινός, Συ-
ριανός στο β΄, ενώ από το Υπουργείο οι
Πιπιλίκας, Τσότρας, Τσιόκρης, 
ΤΑΧ ΤΑΜ: Μαρσώνης, Τσότρας, Μπλάνας,
Συνοδινος, Κιορκτσής, Σιδηρόπουλος, Κανέ-
ρης, Γιακαλής, Ιατρίδης Η., Γιώτης, Ιατριδης
Ν., (Νικολόπουλος, Συριανός) 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Ο.Δ.Υ.Ε.  2-3
Σε ένα ακόμη παιχνίδι η ΟΔΥΕ, επιβεβαίωσε
πως διέρχεται σε μακρά περίοδο φόρμας. Μια
νίκη που ενώ ήταν εύκολη στην αρχή, μετα-
βλήθηκε σε αγχωτική προς το τέλος.  Η ΟΔΥΕ
για μια φορά ακόμη έδειξε πως μπορεί να αν-
ταποκριθεί σε παιχνίδι όπως αυτό με τους Τε-
λωνειακούς, που ειδικά στο πρώτο μέρος,
πάτησε καλύτερα και κατάφερε να προηγηθεί
ακόμη και με 2-0, ενώ κι με ένα τρίτο στις
αρχές του δευτέρου, καθάρισε το παιχνίδι. Βέ-
βαια και πάλι ο Μποραζάνης έβγαλε τα κά-
στανα από τη φωτιά και με δυο προσωπικά
του γκολ, συνέβαλε καθοριστικά στη μεγάλη
νίκη.  Από την άλλη οι Τελωνειακοί δεν.. «μά-
σησαν» , παρότι δέχθηκαν τρια γκολ, εν τού-
τοις προς το τελευταίο 20λεπτο πίεσαν και
κατάφεραν  να μειώσουν το σκορ και να βά-
λουν δύσκολα. Στο 25’ ο Παπαναγιώτου με
πλασέ  άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 0-1, ενώ
στο 40’  ο Μποραζάνης με μακρινό σουτ από
αριστερά  διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το
0-2, που ήταν και το πρώτο μέρος. Στην επα-
νάληψη  η ΟΔΥΕ στο 55’ έκανε το 0-3  με δεύ-
τερο  γκολ του Μποραζάνη με πλασέ. Η
συνέχεια ανήκε στους Τελωνειακούς . Ετσι στο
70’  μείωσε αρχικά  σε 1-3 και μετά από πέντε
λεπτά  ο  μείωσε ακόμη περισσότερο κάνο-
ντας το τελικο 2-3.  Ευκαιρίες χάθηκαν και από
τις δυο μεριές, ενώ ειδικά από τους νικητές ο
Δανιηλίδης θα μπορούσε να σκοράρει σε κά-
ποιες περιπτώσεις, χωρίς όμως να τα καταφέ-
ρει. Διακρίθηκαν οι Βούζας, Δανιηλίδης και
Χατζηνικολάου. 
ΟΔΥΕ: Αποστολάκος, Δανιηλίδης, Χατζηνικο-
λάου, Βούζας,  Στόικος, Παπαμιχαηλ , Μπορα-
ζάης, Ασθενίδης, Παγίδας, Μίχος,
Παπαναγιώτου, Παιδούλιας. 

Γ.Λ.Κ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5-5
Πω – πω τι ματσάρα κι αυτή. Υπέρ το δέον μεγάλη προσοχή έδωσαν στις  επιθέσεις τους και οι δυο μονομάχοι με συνέπεια να γίνει ένα πολύ
ωραίο παιχνίδι, με αγγλικό σκορ και ενδιαφέρον κάθε στιγμή.  Οο Εφοριακοί θα μπορούσαν να είχαν πάρει τη νίκη, αν πρόσεχαν στα τελευταία
πέντε λεπτά, όταν και δέχθηκαν την ισοφάριση σε 5-5!  Σε μεγάλη μέρα βρέθηκε ο συνήθης ύποπτος Γιώργος Φίλος που σημείωσε καρέ τερμά-
των  κι έδειξε πως το γκολ είναι μέσα στο αίμα του…  Μόλις στο 10’ ο Ναβρόζογλου άνοιξε το σκρο κάνοντας το 0-1, για να διπλασιάσει το σκορ
στο 15’ ο Φίλος κάνοντας το 0-2. Από εκει κι έπειτα έγινε  ο χαμός, μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους είχαν σημειωθεί άλλα έξι γκολ. Για λογα-
ριασμό των γηπεδούχων  3 γκολ σημείωσε ο Λογοθετης  και δυο ο Καλογιάννης. Κορυφαίος ο Λογοθέτης και ακολούθησαν Καλογιάννης, Μαρ-
κόπουλος από το ΓΛΚ, όπως επίσης και από του Εφοριακού ο Φίλος με τον Τζανετάκη.
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