
Η μεγάλη νίκη που σημείωσε το ΓΛΚ, επικρατώντας 2-0 του Ταχ Ταμ, σε συνδυασμό με τα άλλα απο-
τελέσματα του δίνει την πρώτη θέση στη βαθμολογία της Β’ κατηγορίας, 

Το γεγονός πως ο Αθλητικός
Τομέας, με την παράταση που
δίνει, ώστε να τακτοποιηθούν οι
οικονομικές εκκρεμότητες, εκ
μέρους κάποιων ομάδων, δεν
θα πρέπει να εκληφθεί ως αδυ-
ναμία, αλλά ως υποστήριξη
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Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 2-0
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πραγ-
ματοποίησε  η ομάδα του ΥΠΠΟ, επικρατών-
τας 2-0 της Βουλής, με αποτέλεσμα  να
ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις και οι
παίκτες του να δούν με περισσότερη αισιοδο-
ξία τη συνέχεια.  Από την άλλη  η Βουλή, μπο-
ρεί να έχασε κάποιες ευκαιρίες, όμως δεν
κατόρθωσε να σκοράρει. Πρώτη πολύ μεγάλη
φάση για τη Βουλή όταν ο Ζουζουλης έβγαλε
τον Ζουγκα σε θέση βολής και αυτός δυνατό
σουτ από πλάγια εξαιρετική επέμβαση από
τον τερματοφυλακα του Υπ.Πολιτισμου.  Άλλη
μια τεράστια ευκαιρία με τον Ζουζουλη να
βγαίνει με εξαιρετική προσπάθεια και σουτ με
το αριστερό η μπαλα πήρε κατεύθυνση για το
Γ αλλά και πάλι σπουδαία επέμβαση. Από το
μεριά του το ΥΠΠΟ απώλεσε κι αυτό ευκαι-
ρίες: Στο 17’ ο Καραμανίδης από κοντινή από-
σταση σούταρε αλλά ο Φιλιντοπουλος,
απόκρουσε, ενώ το ίδιο συνέβη στο 26’ σε
σουτ του Πετρόπουλου και στο 42’ του Καρα-
μανίδη επίσης. Όμως δεν συνέβη το ίδιο στο
34’ όταν ο Κατσαβριάς με ψαλιδάκι έκανε το 1-
0.  Στο δεύτερο μέρος ή ομάδα του Πολιτισμού
ήταν ανώτερη και χάρη στον τερματοφυλακα
της Βουλής Φιλιντοπουλο που αυτός με τη
σειρά του πραγματοποίησε σωτήριες απεμβα-
σεις κράτησε την ομάδα. Του, όχι όμως και
στη φάση του 75’ που με άπιαστη κεφαλιά το
Κατσαβριάς έκανε το δεύτερο προσωπικό του
γκολ και το 2-0, που ήταν και το τελικό. Ευκαι-
ρίες από τους νικητές έχασαν  οι Πετρόπουλος
στο 59’ που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά
του χωρίς να σκοράρει, σουτ του Καραμανίδη
στο 66’απόκρουσε και πάλι ο Φιλιντοπουλος.
Η Βουλή δεν κατάφερε να σκοράρει όταν το
πλασέ του Ζουζουλή σε τετ α τετ κατέληξε
άουτ. Πολύ καλή παρουσία είχαν οι Ζερίνος με
τον Μαντά στην άμυνα που είχαν άψογη συ-
νεργασία και με τις σωστές αμυντικές τους το-
ποθετήσεις κράτησαν μακριά τους αντιπάλους
τους, ενώ ο Στόϊκος ήταν ο παίκτης που έκοβε
και μοίραζε και δίκαια ήταν ο καλύτερος. Από
τους ηττημένους άρεσαν οι Φιλιντοπουλος Βα-
σιος Μπαρακος Γκοτζαμανης. 
ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Μπαντουδάκης, Φωτά-
κης, Μαντάς, Ζερίνος, Καλογερόπουλος, Δαμί-
γος, Καραμανίδης, Κατσαβριάς, Πετρόπουλος,

Στόϊκος, Μάρκου, Γεωργιάδης, Οικονόμου. 
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντοπουλος Γροντης Ρεντος Γουρ-
γιωτης Βασιος Γκοτζαμανης Μπαρακος Ζου-
ζουλης Ζουγκας Εμιρζας Βαγγες αλλ Ξαφακης
Κουτρας Κουτρομανος Αρβανίτης

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. -
Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) 5-1
Χωρίς να αντιμετωπίσει την παραμικρή δυ-
σκολία, το ΥΕΘΑ ύστερα από μία πολύ καλή
εμφάνιση, επικράτησε νε το ευρύ 5-1, της Πυ-
ροσβεστικής. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 4’ ο
Κουκόπουλος εκμεταλλευόμενος τραγικό
λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων. Στο
27’ ο Αγγελίδης διπλασίασε τα γκολ για τους
γηπεδούχους, με έξοχο συνδυασμό, μεγάλη
μπαλιά του Παρούση, κάθετη του Σακκά,
όμορφο τελείωμα του σκόρερ. Το σκηνικό στο
β´ ημίχρονο δεν άλλαξε. Το ΥΕΘΑ είχε συντρι-
πτική κατοχή, έκανε πολλές φάσεις και στο 54’
ο Αγγελίδης χτύπησε ξανά! Ασίστ του Κουκό-
πουλου πάρε βάλε, πλασέ κοντινό! Ο Χαρακά-
κος το 4-0, με πλασέ και ασίστ του Αγγελίδη.
Με ένα ξερό σουτ σε απευθείας εκτέλεση
φάουλ η Πυροσβεστική σημείωσε το γκολ της
τιμής στο 69’ με τον Τσαλκιτσίδη, που έκανε το
4-1. Το σκορ έκλεισε με χατ τρικ του Αγγελίδη
στο 72’ με κοντινό σουτ, διαμορφώνοντας το
τελικό 5-1. Χωρίς να υστερήσει κανείς, διακρί-
θηκαν ιδιαίτερα οι Αγγελίδης, Παπανικολάου,
Κομπορόζος.
ΠΟΕ/ΥΘΕΑ: (Κόουτς Βασίλης Τρίχος)  Δόρι-
ζας,  Μουζής, Βάγιας (55’ Καστανιώτης), Κομ-
πορόζος (46’ Μορφίδης), Παπανικολάου,
Παρούσης, Τσοπανάς, Χαρακάκος, Αγγελίδης,
Σακκάς, Κουκόπουλος.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Ευσταθίου, Κολιδάκης, Πα-
παδόπουλος, Τσαλκιτζίδης, Βύρρος, Πλιατσι-
κούρης, Φραγκούλης, Καραμάνος, Παινέσης,
Κουτεντάκης, Παπαχρήστος, (Κιέζος, Λουκι-
πούδης).

- Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 5-5
Ίσως το πιο χορταστικό παιχνίδι ήταν αυτό
που έγινε, μεταξύ των ομάδων της Περιφέ-
ρειας και της ΠΟΕΔΗΝ. ΚΙ εκείνο που έχει εν-
διαφέρον είναι πως ουδείς γνώριζε την εξέλιξή

του και το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής και
να θα ήταν. Και όπως αποδείχθηκε παρά τα
δέκα γκολ, δεν προεκυψε….  Αξίζει να ανα-
φερθεί πως οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν
ακόμη και με 3-0, αλλά στη συνέχεια ισοφαρί-
στηκαν, για να ακολουθήσει ένα ανοιχτό παι-
χνίδι, όπου τα γκολ έπεσαν βροχή. Μόλις στο
3’ ο Ιωαννίδης, άνοιξε το σκορ, για να διπλα-
σιάσει τα τέρματα στο 13’ ο Νικολόπουλος και
στο 18’ ο Ιωαννίδης με δεύτερο προσωπικό
του γκολ να κάνει το 0-3. Σ’ αυτό το λεπτό έπε-
σαν οι διακόπτες για την ΠΟΕΔΗΝ και οι παί-
κτες της Περιφέρειας πήραν πρωτοβουλίες και
κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Στο
22’ο Μπάρτζος μείωσε σε 1-3, ο Στασινόπου-
λος στο 27’ ακόμη περισσότερο και στο 39΄ο
Γουναρίδης ισοφάρισε σε 3-3! Στην επανά-
ληψη η ΠΟΕΔΗΝ με δυο τέρματα των Νικολό-
πουλου στο 69’ και του Ιωαννίδη στο 75’
προηγήθηκαν επίσης με 3-5. Κι όμως οι γηπε-
δούχοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να
ισοφαρίσουν σε 5-5!  Στο 82’ο Αμανατίδης είχε
σουτ στο δοκάρι, ενώ ο Γουναρίδης, έδειξε τη
μεγάλη του δεινότητα στο σκοράρισμα και με
δυο επίσης προσωπικά του γκολ στο 85’ και
88’ διαμόρφωσε το τελικό 5-5. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ : Εμμα-
νουήλ, Μακρυγιώργος, Αμανατίδης, Νακόπου-
λος, Γιαννακόπουλος, Μαυρέλης,
Κωτσιόπουλος, Στασινόπουλος, Μάρτζος,
Γουναρίδης, Πετράκης, (Κορμέτζας, Κοντού-
δης, Δουλης, Γεωργακάκης).
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.: Τσιμπρης, Χατζής, Κοντογιάν-
νης, Αντωνίου, Ιωαννίδης, Μιφλίδης, Πανταζό-
πουλος, Σίμος, Νικολόπουλος, Κότσικας,
Τσμιπίδας, (Δήμος, Αστρινάκης, Αναστάση, Πί-
τσος).

Εχουν παγώσει τα πάντα
Εκείνο που δεν έχουν καταλάβει  κάποιες ομά-
δες είναι πως δεν πρόκειται να παρθεί καμία
απόφαση, αν δεν τακτοποιηθούν οι εκκρεμό-
τητες που υφίστανται, έναντι της διοργάνω-
σης. Αυτό δεν είναι καλό για πολλούς λόγους
και κυρίως στέκεται εμπόδιο στην εύρυθμη
λειτουργία της Οργανωτικής Επιτροπής, αφού
η τελευταία δεν μπορεί να λάβει πρωτοβουλίες
και βεβαίως δεν μπορεί να προβεί στην κλή-
ρωση του κυπέλλου της επόμενης φάσης.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Ο.Σ.Υ.Ο. 2-0
Συνεχίζει τις πολύ καλές του εμφανίσεις  ο Δήμος Αθηναίων και μάλιστα πέρασε  νικηφόρα και το εμπόδιο της ΟΣΥΟ, επικρατώντας με το κα-
θαρό 2-0 σκορ, Ήταν μια νίκη που δίνει το δικαίωμα στους νικητές να διατηρήσουν τη διαφορά των δυο  πόντων από την πρωτοπόρο
ΠΟΕ/Δ0Υ και φυσικά τις ελπίδες για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.  Το πρώτο μέρος έληξε 1-0 με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ
στο  35’ με τον Τσαβδαρίδη. Ενώ και στο δεύτερο ύστερα από πίεση που άσκησαν στα καρέ της ΟΣΥΟ, κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρ-
ματά τους  στο 70 με σουτ του Μαχαίρα.  Πολύ  καλή απόδοση είχαν οι δυο σκόρερ και ο Ροντρίγκεζ, ενώ από την ΟΣΥΟ, που δεν μπόρεσε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα άρεσαν οι  Καρίτζης, Καπερώνης, Τσακνάκης
ΟΣΥΟ: Ζαμπαρας, Πιας, ΓΙαννακάκης, Καρίτζης, Καραγιάννης, Σακκάς, Καπερώνης  Δήμος, Καλαλής, Σερέτης, Τσακνάκης, (Ζανιάς, Σκουλικα-
ρίτης, Ροδίτης)
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Ο.ΣΥ.Π.Α. - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4-0
Εύκολη επικράτηση της ΟΣΥΠΑ με
4-0 επι του Δ. Γαλατσίου. Μια νίκη
που εξακολουθεί να της δίνει τη δια-
φορά των δυο πόντων απο την κο-
ρυφή.  Οι γηπεδούχοι είχαν την
υπεροχή σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα. Στο 12΄ο Σακαρέλος με σουτ
μέσα από την περιοχή άνοιξε το
σκορ. Ο ίδιος παίκτης στο 20΄μετά
από πάσα του Πατλιά μόνος απέ-
ναντι από τον τερματοφύλακα έστειλε
την μπάλα άουτ. Στο 30΄ο Τσιτλακί-
δης μπήκε στη περιοχή και σούταρε
κάνοντας το 2-0.Στο 40΄μετά από
κόρνερ του Πατλιά ο Τσίντζος με
προβολή από 3 μέτρα στη κενή εστία
έστειλε τη μπάλα άουτ. Στο Β΄ημί-
χρονο συνεχίστηκε η ίδια εικόνα του
παιχνιδιού με την ΟΣΥΠΑ στο 55΄,
ύστερα από έξοχη κάθετη πάσα του

Τσίντζου και πλασέ του Πατλιά στον
εξερχόμενο τερματοφύλακα να κάνει
το 3-0.Στο 65΄ο Τσιτλακίδης μπήκε
στη περιοχή τρίπλαρε και τον τερμα-
τοφύλακα αλλά το πλασέ του κατέ-
ληξε στο δεξί κάθετο δοκάρι. Στο 72΄ο
Πατλιάς με σουτ μέσα από τη πε-
ριοχή διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Ο
ίδιος παίκτης στο 80΄έστειλε με σουτ
τη μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι.
Από την ΟΣΥΠΑ χωρίς να υστερήσει
κάποιος ξεχώρισαν οι Τσίντζος, Τσιτ-
λακίδης, Πατλιάς. 
ΟΣΥΠΑ(Δραγώτης): Νικολόπουλος,
Λάζος, Κοντογεώργης (Δρακόπου-
λος), Φράγκος, Μαρκάκης, Πατλιάς,
Χριστοδουλόπουλος (Κανέλλης),
Τσιντζος (Οικονόμου), Σακαρέλος
(Νιώτης), Τσιτλακίδης, Πανόπουλος.  
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.Σ.Υ.Ο. 2 -0
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 5 -0
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 -0
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 -0
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 5 -1

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 5 -5

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 4 12 4 0 0 15 3
2 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 4 10 3 1 0 15 3
3 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4 10 3 1 0 13 2
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 4 10 3 1 0 10 3
5 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 4 8 2 2 0 14 11
6 Ο.Σ.Υ.Ο. 4 4 1 1 2 5 6
7 4 3 1 0 3 7 12
8 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 3 1 0 3 6 14
9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 4 3 1 0 3 5 14
10 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 4 3 1 0 3 4 13
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 1 0 1 3 6 11
12 4 1 0 1 3 7 15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.

Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε. Ο.Α.Ε.Δ. 1 -5
Ε.Φ.Κ.Α. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 5 -3
Γ.Λ.Κ. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 7 -2
Δ.Ο.Ε. Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Αν 
Ο.Λ.Μ.Ε. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3 -1
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 -5

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 4 9 3 0 1 18 8
2 Ε.Φ.Κ.Α. 4 9 3 0 1 15 9
3 Ο.Λ.Μ.Ε. 4 7 2 1 1 9 8
4 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4 7 2 1 1 7 7
5 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3 6 2 0 1 11 8
6 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3 6 2 0 1 8 9
7 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4 4 1 1 2 8 12
8 Ο.Α.Ε.Δ. 3 3 1 0 2 8 8
9 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 3 1 0 2 7 8
10 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2 1 0 1 1 3 4
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 4 0 0 0 4 5 18
12 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ. Ε.Φ.Κ.Α. 
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Γ.Λ.Κ.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Δ.Ο.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο.Λ.Μ.Ε.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

64
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 4ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 64

10 
Στον αγώνα μεταξύ των ομάδων
Αποκ/Περιφ - ΠΟΕΔΗΝ 5-5, σημει-
ώθηκαν συνολικά 10  γκολ

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 5-0
Κανένα περιθώριο αμφισβήτησης δεν άφησε η ΠΟΕ/Δ0Υ, στους αντιπάλους
της. Έπαιξε μεστο ποδόσφαιρο, προσπάθησε να ελεγξει το παιχνίδι,  δημιούρ-
γησε ευκαιρίες και κατάφερε στο τέλος να πάρει μια άνετη νίκη κόντρα στα
Επιμελητήρια με σκορ 5-0.  Από την άλλη τα Επιμελητήρια παρουσιάστηκαν
με πολλές απουσίες στον αγώνα λόγω τραυματισμών και υπηρεσιακών  αναγ-
κών και απόδειξη αποτελεί το γεγονός πως παρατάχθηκε μόνον με 11 παίκτες
τον αγώνα. Ενώ αξίζει να αναφερθεί πως τελειωσε τον αγώνα με εννιά παί-
κτες, λόγω τραυματισμών και με δεδομένο πως  ο πάγκος ήταν άδειος! Το
σκορ άνοιξε ο Λαζάκης κάνοντας το 1-0, για να διπλασιάσει τα τέρματα ο Κου-
ρής σημειώνοντας το 2-0. Ο ίδιος ήταν ο παίκτης που ανέβασε το δείκτη του
σκορ στο 3-0. Η πίεση λόγω των συνθηκών από τη μεριά των γηπεδούχων
ήταν έντονη με συνπεπεια να σημειωθούν άλλα δυο γκολ. Ο Λαζάκης για δεύ-
τερη φορά έκανε το 4-0 και το σκορ διαμόρφωσε ο Τζανετάκης σημειώνοντας
το τελικό 5-0.  Ειδική μνεία  για το   Fair Play των γηπεδούχων που εφάρμο-
σαν  στο τελευταίο 10λεπτο. Καλύτερος παίκτης των ηττημένων ο πορτιέρο
Καραμάνης που με τις σπουδαίες αποκρούσεις του κράτησε χαμηλά το σκορ. 
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος, Βέρρος, Κοκορόσκος, Μηλαδόπουλος, Ζαρωτιάδης,
Μπουζινέκης, Γκόγκας, Καστάνης, Κουρής, Λαζάκης, Χρήστου, Φτούλης, Τζα-
νετάκης, Ρεσίτης (Πλατής, Μίχας Δ.,).

Πολύ μεγάλη νίκη σημείωσε το ΓΛΚ
επικρατώντας του Ταχ Ταμ., με το εμ-
φατικό 7-2. Και οι λόγοι είναι παρα-
πάνω από ένας… Πρωτίστως πως
αυτή η νίκη έχει πολύ μεγάλη αξία,
αφού σημειώθηκε επι ενός αντιπάλου
ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, που παίζει
καλό ποδόσφαιρο και κυρίως μέχρι
πρόσφατα και πριν την έναρξη του

αγώνα είχε μόνον νίκες και κατείχε το
αήττητο.  Και το πιο βασικό και κύριο
είναι πως με τη νίκη αυτή το ΓΛΚ,
βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολο-
γίας να συγκατοικεί μαζί με τον
ΕΦΚΑ. Αναμφίβολα στο πιο δύσκολο
παιχνίδι της αγωνιστικής το ΓΛΚ
έδειξε καλά αγωνιστικά στοιχεία και
πήρε  δίκαι αυτό που άξιζε. 
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Γ.Λ.Κ. - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 7-2
Παράσταση για ένα ρόλο, ήταν ο αγώνας με-
ταξύ των ομάδων ΓΛΚ – Ταχ Ταμ., με νικήτρια
την πρώτη ομάδα και τον δείκτη να δείχνει το
ευρύ 7-2.  Αυτή η νίκη μπορεί να θεωρηθεί ως
μεγάλη αφού επιτεύχθηκε επι ενός αντιπάλου
που πράγματι θεωρείται από τους καλύτερους
της Β’ κατηγορίας.  Βέβαια το επιχείρημα που
προβάλουν οι ηττημένοι είναι πως η αποβολη
του Κανέρη ήταν καθοριστική για την εξέλιξη.
Πάντως εκείνο που μετράει στο ποδόσφαιρο
είναι τι γράφει ο πίνακας…  Το πρώτο μέρος
έληξε 3-0 κι αυτό έκανε πιο εύκολη τη συνέ-
χεια για τους νικητές. Τρια γκολ σημείωσε ο
Καλογιάννης, δυο ο Τζώρτζης και από ένα οι
Σακελαρόπουλος και Μελτινος.  Το Ταχ Ταμ.,
παρά τα όποια προβλήματα είχε κατάφερε στο
65’ με τον Ιατρίδη Ν να μείωσε σε  4-1 και στο
85’ με τον Γιακαλή σε 6-2, ενώ ο τελευταίος
μαζί  με τον Σαχινίδη, απώλεσαν κλασσικές
ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Χωρίς να
υστερήσει κανείς, από τους νικητές υπέρτεροι
ήταν οι Σακελλαρόπουλος κορυφαίος όλων,
αποκάλυψη ο Τζώρτζης που σε διάρκεια 25
λεπτών που συμμετείχε σημείωσε δυο γκολ (!)
και επίσης οι Καλογιάννης, Πέππας, Μελτινος,
Μαρκόπουλος.  Από τους ηττημένους προ-
σπάθησαν οι Ιατρίδης Ν., Συνοδινός. 
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Τσότρας, Μπλάνας,
Συνοδινός, Κιορκτςής, Γιακαλής, Γιαννακάκης,
Κανέρης, Ιατρίδης Ν., Γιώτης, Σαχινίδης, ( Ια-
τρίδης Η., Νικολόπουλος

Ε.Φ.Κ.Α. - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 5-3
Μπαίνοντας από την αρχη του αγώνα, πολύ
δυνατά και πιέζοντας με απώτερο σκοπό, να
σημειωθεί ένα πολύ γρήγορο γκολ, ο ΕΦΚΑ,
κατάφερε να επικρατήσει με το εμφατικό  5-3
των Τελωνειακών. Κάτι που έγινε πράξη, αφού
μόλις στο 5’ ο Χρησταράς με πέναλτι, άνοιξε
το σκορ, για να διπλασιάσει τα τέρματα ο Γε-
ωργουλης στο 25’ που έκανε το 2-0 και στο
40’ ο Μπούζης,ανέβασε το δείκτη του σκορ
στο 3-0. Οι Τελωνειακοί μείωσαν στο 4’ σε 3-1.
Ο ΕΦΚΑ δεν έμεινε στα τρια γκολ, αλλά έψαξε
να σημειώσει κι άλλα. Έτσι στο  55’ ο Γεργου-
λής με δεύτερο προσωπικό γκολ ανέβασε το
δείκτη του σκορ στο 4-1. Κι εκεί που οι παίκτες

νόμιζαν πως είχε τελειώσει το ματσάκι , και
μείωσαν τα τρεξίματά τους, βρήκαν την ευκαι-
ρία οι παίκτες των Τελωνεαικών και με δυο
γκολ που σημείωσσαν στο 60’ και 70’, μεί-
ωσαν το σκορ σε 4-3, ανάβοντας φωτιές στη
συνέχεια του αγώνα. ‘Όμως το άγχος έσβησε
ο Γιάννης Γκαβέλλας στο 78’ που έκανε το  5-
3, διαμορφώνοντας παράλληλα και το τελικό
σκορ, Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Γεωρ-
γουλής, Πολυγένης,  Χρησταράς, Μαρτίνης, με
την  απόδοση των υπολοίπων να έχει κυμαν-
θεί σε υψηλά επίπεδα.
ΕΦΚΑ: Κατσανης, Παρλιάρος, Μαρτίνης, Σαβ-
βίδης, Μπεναργής, Γκαβέλλας, Μπούζης, Πο-
λυγένης, Σταυρακάκης, Χρησταράς,
Γεωργούλης, (Γρίβας, Βλαχόγιαννης, Κατσα-
βός, Λύκος, Πόγκας).

Ο.Λ.Μ.Ε. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3-1
Η ομάδα του Υπ. Γεωργίας έκανε την πρώτη
της ήττα στο πρωτάθλημα καθώς πέρα από
τις ελλείψεις που μείωσαν την ανταγωνιστικό-
τητα της ομάδας και η απόδοση των παρόν-
των ήταν κατώτερη του αναμενομένου.  Η
ΟΛΜΕ μπήκε από την αρχή του αγώνα και
στην πρώτη φάση που έκαναν στο 10’ ευτύχη-
σαν να σκοράρουν με σουτ του Γαρηπίδη. Στο
20’ η ΟΛΜΕ έκανε το 2-0 με τον Ζαρνάναλο
και η ομάδα του Υπ. Γεωργίας έμοιαζε να βρί-
σκεται σε πλήρη αποσύνθεση και ανήμπορη
να αντιδράσει. Κάποιες εσωτερικές αλλαγές
έδωσαν ένα δεκάλεπτο επιθετικών πρωτοβου-
λιών και σε μια από αυτές ο Γάγγος στο 40’
μετά από μπαλιά του Φρουζάκη έκανε το 2-1.
Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έμοιαζε να
υπάρχει μια ισορροπία αλλά όσο πέρναγε η
ώρα η ΟΛΜΕ κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο. Έτσι
στο 65’ μετά από φάση διαρκείας  η ΟΛΜΕ
έκανε το 3-1 με τον Λύτρα και κάπου εκεί τελεί-
ωσε το παιχνίδι. Το σκορ θα μπορούσε να
λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά ο Ζέρβας
απέκρουσε αρκετές επικίνδυνα σουτ των αντι-
πάλων.  Από την ομάδα του Υπ. Γεωργίας
που έκανε την χειρότερή της εμφάνιση στο
πρωτάθλημα διασώθηκε μόνο ο Ζέρβας, ενώ
από τους νικητές άρεσαν οι Τσιγγουλης, Ζαρ-
ναβαλος Γαριπίδης Πετωνης.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης, Σαλτερής,

Μπούρας, Τασούλης, Φλέρης, Φρουζάκης (65’
Μπαλαγιάννης), Λουκάκης, Γάγγος , Λάμπος,
Γιαννόπουλος. 

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3-5
Μεγάλη νίκη και μάλιστα με ανατροπή πήρε το
Υπ Παιδείας, κόντρα στους Εφοριακούς σε
ένα ματσάκι που δεν έδειχνε πως ο δείκτης
του σκορ θα έφτανε σ’ αυτά τα υψηλά επί-
πεδα, αφού και οι δυο μονομάχοι έδειξαν
πάθος και δύναμη στη διεκδίκηση του σκορ.
Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως το Υπ Παι-
δείας απώλεσε δυο πέναλτι  με τον Τσότρα
στο 15’ και στο 35’ με τον Πιπιλίκα που από-
κρουσε και τα δυο ο Κίλιας. Το σκορ άνοιξε
στο 10’ ο Ζαρνακούπης, που ήταν  ο μεγάλος
πρωταγωνιστής εκ μέρος των νικητών και
εκείνος που σήκωσε στις πλάτες του και τη
νίκη του Υπουργείου με τα τέσσερα γκολ που
σημείωσε. Στο 30’ ο Ναβρόζογλου ισοφάρισε
σε 1-1, ενώ ο Φίλος στο 40’, έδωσε το προβά-
δισμα στην ομάδα του κάνοντας το 2-1, με το
οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος. Στην επανά-
ληψη και στο 50’ ο Ζαχαρόπουλος, ανέβασε
το δείκτη του σκορ στο 3-1. Και κάπου εκεί οι
Εφοριακοί νόμιζαν πως έληξε το ματσάκι.
Αυτό το χαλάρωμα το εκμεταλλεύτηκαν οι φι-
λοξενούμενοι που αρχικά με τον Καραγιάννη
στο 60’ μείωσαν σε 3-2.  Από εκεί κι έπειτα
την υπόθεση πήρε ο Ζαρνακούπης που σημεί-
ωσε άλλα τρια τέρματα. Στο 70’ έφερε τον
αγώνα στα ίσα κάνοντας το 3-3 και ακολού-
θως με άλλα δυο γκολ στο 80’ και 85’ διαμόρ-
φωσε το τελικό 3-5, με το οποίο επικράτησε
το Υπουργείο Παιδείας, ενώ θα μπορούσε το
σκορ να ήταν μεγαλύτερο, αν οι Ζαρνακού-
πης, Τσότρας, Πουρνάρας ήταν πιο εύστοχοι.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ζαρνακού-
πης, Καραγιάννης, Μουράτογλου, ενώ από
τους Εφοριακούς άρεσαν οι Φίλος, Κίλιας, Να-
βρόζογλου.
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μουράτογλου, Πατήλας, Μυτα-
λούλης, Χαλίλης, Ηλιάκης, Πιπιλίκας, Τζώρ-
τζης, Καραγιάννης, Πουρνάρας, Τσότρας,
Ζαρνακούπης (Μπουρτζινος, Τσαλαπατάνης,
Φωτόπουλος),

Ο.Δ.Υ.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ. 1-5
Ένα ημίχρονο καλής μπάλας ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του ΟΑΕΔ και μάλιστα με το εμφατικό 5-1. Αξίζει να σημειωθεί πως
στο πρώτο μέρος το σκορ σκαρφάλωσε στο 0-5! Το σκορ άνοιξε στο 8’ ο Γεωργατζέλης και διπλασίασε τα τέρματα ο ίδιος στο 17’. Ακολούθη-
σαν άλλα δυο τέρματα από τον Ντράχα στο 25’ και 35’, ενώ ο Λουκίδης στο 40’, σημείωσε το 0-5, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επα-
νάληψη οι φιλοξενούμενοι πάτησαν φρένο και αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ΟΔΥΟ, να πιέσει και να καταφέρει να μείώσει στο 75’ με τον
Παπαναγιώτου με πλασέ σε 1-5, που ήταν και το τελικό.  Διακρίθηκαν οι Γεωργατζέλης Δήμος και ο Ντράχας, από τους νικητές  ενώ από τον
ΟΔΥΕ οι Δρέκος, Κάτσικας και Μποραζάνης.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας,  Δρέκος , Παπαμιχαήλ , Κάτσικας,  Χατζηνικολάου (10’ Στόικος), Μποραζάνης, Δανιηλίδης,  Παπαναγιώτου, Αρβανί-
της, Αποστολάκος.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Σταθόπουλος, Συνέσιος, Λουκίδης, Ντράχας,, Κληρονόμος, Δίζος, Σιάσος, Μπαρτζιώτης, Μανωλιάδης, Κανελόπουλος. Γεωρ-
γατζέλης Δ.,
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