
Απο τις ελάχιστες ομάδες, που κινούνται στο “πνεύμα” της διοργάνωσης είναι και η ΟΔΥΕ, με τους
παίκτες της να το διασκεδάζουν παίζοντας ποδόσφαιρο, χωρίς το άγχος της νίκης

Η Οργανωτική Επιτροπή εφιστά
την προσοχή όλων να καταβάλουν
τη δεύτερη δόση της συμμετοχής
στο πρωτάθλημα

Όπως έχει γίνει αντιληπτό,
λόγω των εκλογών το φετινό
πρόγραμμα των πρωταθλημά-
των, θα συρρικνωθεί ώστε να
μην παραταθεί η λήξη του, Έτσι
θα πραγματοποιηθούν κανονικά
αγώνες τόσο του Λαζάρου , όσο
και του Θωμά

Η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, επικράτησε με
σκορ 3-0 του ΥΠΠΟ, που
έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες
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Ο.Σ.Υ.Ο. - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 0-2
Παρότι η Πυροσβεστική προέρχονταν από μια
βαριά ηττα από τα Επιμελητήρια το προηγού-
μενο Σάββατο με 5-2, εν τούτοις έδειξε πως
την ξεπέρασε κατά τον καλύτερο τρόπο, αφού
νίκησε την ΟΣΥΟ 2-0, παρότι η τελευταία επί-
σης ειχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση με τη
ΔΟΕ.  Παρότι η ΟΣΥΟ  ειχε κλείσει καλά τους
διαδρόμους της, εν τούτοις οι Πυροσβέστες
κατάφεραν να «χτυπήσουν» δυο φορές και να
πάρουν το 3ποντο. Στο 25’ ο Ευσταθίου
άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1, με το οποίο
έληξε το πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ο Κα-
νέλλος διπλασίασε τα τέρματα στο 65’ σημει-
ώνοντας το 0-2, που ήταν και το τελικό.
Πάντως η ΟΣΥΟ από τη δική της μεριά είχε
ένα δοκάρι στο 75’ με τον Τσακνάκη και κά-
ποιες ευκαιρίες για γκολ με τους Καλαλη και
Μυστιλόγλου.   Άρεσαν από τους νικητές οι
Κανέλλος, Πλιατσικούρης, ενώ από την ΟΣΥΟ
οι  Σακκάς, Παπαχριστόπουλος, Τσακνάκης
ΟΣΥΟ: Ζαμπαρας, Καπερώνης Καραγιάννης,
Παπαχρστόπουλος, Σακκάς, Καιδατζής, Κανα-
βακης, Τσκνάκης, Καλαλή,ς Μυστιλόγλου, Ρο-
δίτης, (Δήμος, Πιας, Αμπελιώτης)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Τσαλκιτσίδης, Ευσταθίου,
Θεοχάρης, Πλιατσικούρης, Βύρρος, Καραμά-
νος, Στυλιανού, Κανέλλος, Φραγκούλης,
Φραγκογιάννης, Παινέσης (Παπαχρήστος,
Λουκιπούδης, Αγόρος).

Μια πολύ μεγάλη νίκη σημείωσαν τα Επιμελη-
τήρια στην προσπάθειά τους να παραμείνουν
στην κατηγορία και μάλλον δείχνουν να τα κα-
ταφέρνουν. Επικράτησαν 6-1 της ΠΟΕΔΗΝ
και με τους 14 πόντους ήδη βρίσκονται στην
7η θέση! Το σκορ άνοιξε στο 10’ ο Αργυρίου,
αλλά ο Πίτσος με εκτέλεση φάουλ από το
ύψος της περιοχής, ισοφάρισε σε 1-1. Ωστόσο
αυτό δεν πτόησε τους γηπεδούχους οι οποίοι
βρήκαν και πάλι το δρόμο για τα αντίπαλα δί-
χτυα αυτή τη φορά με τον Τσιμπούκη στο 25’
για το 2-1. Από κει και πέρα οι μηχανές φού-
λαραν και οι επιθέσεις συνεχίστηκαν με έντονο
ρυθμό έχοντας σαν αποτέλεσμα άλλα δύο
γκολ στο 32’ και πάλι με τον Αργυρίου και στο
40’ και πάλι με τον Τσιμπούκη διαμορφώνον-
τας το σκορ του ημιχρόνου σε 4-1. Στο β’
μέρος συνεχίστηκε το ίδιο σκηνικό αν και σε
μικρότερη ένταση λόγω και της κούρασης που
σιγά σιγά άρχισε να βαραίνει τα πόδια των πο-
δοσφαιριστών των Επιμελητηρίων οι οποίοι
ωστόσο κατάφεραν να σκοράρουν άλλες δύο
φορές με τον κύριο πρωταγωνιστή της αναμέ-
τρησης τον Αργυρίου που στο 65’ έκανε το 5-
1, και στο 87’ διαμόρφωσε το τελικό 6-1.
Βασικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης
ήταν ο Αργυρίου και ο Τσιμπούκης με τα 4 και
2 τέρματα που σημείωσαν αντίστοιχα, ωστόσο
σημαντική ήταν η βοήθεια των υπόλοιπων
συμπαικτών τους που όλοι τους διακρίθηκαν
κυρίως για την δύναμη και το πάθος με τα
οποία αγωνίστηκαν. 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Καραμάνης, Γεροκωσταν-
τής, Χριστόπουλος, Τενεκούδης, Χάλιακας, Αν-
τωνίου, Ματσούκας, Πιζάνιας, Μπαλαδήμας,

Τσιμπούκης, Αργυρίου.

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - ΥΠ.ΠΟ 3-0
Την ουσία την είχε ο ΥΕΘΑ και τις εντυπώσεις
κέρδισε το ΥΠΠΟ, σε έναν αγώνα που πράγ-
ματι είχε να επιδείξει πολύ καλό και ποιοτικο
ποδόσφαιρο σε όλες τις πτυχές του. Δυο ομά-
δες που θέλησαν τη νίκη από την αρχή, αλλά
εν τέλει την κατέκτησαν οι γηπεδούχοι με το
δείκτη του σκορ να δείχνει το 3-0.  Σπουδαίες
ευκαιρίες έχασε στο πρώτο το ΥΠΠΟ έχοντας
επίσης και τρια δοκάρια. Στο 14 κεφαλιά του
Κατσαβριά, η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέ-
χεια πολλοί και για διάφορους λόγους έπεσαν
πάνω της, αλλά τελικά απομακρύνθηκε από
τους αμυνόμενους.  Στο 21 ο Πετρόπουλος,
αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του,
αλλά σούταρε από καλή θέση μόλις άουτ.
Σέντρα ακριβείας του Στόικου, στο 31 ,ο Γκα-
βερας σηκώθηκε , νίκησε τους αμυντικούς του
ΥΕΘΑ, αλλά και πάλι η μπάλα βρήκε το κάτω
μέρος του οριζόντιου δοκαριού, χωρίς αίσια
κατάληξη. Στο 41 και πάλι η σειρά του Πετρό-
πουλου , από μπαλιά του Κουτσογιαννη, στο-
παρησε όμορφα, αλλά το δυνατό σουτ που
εξαπέλυσε, αυτή τη φορά βρήκε το δεξί κάθετο
δοκάρι του κιπερ και απομακρύνθηκε από
τους αμυντικούς! Σε αντίθεση όλων αυτών στο
24’ σε σουτ ου Καραβασιλειάδη έγινε το 1-0.
Στην επανάληψη οι τρεις αναγκαστικές αλλα-
γές του ΥΠΠΟ (Κουτσογιαννης, Χιτζιος, Δαμί-
γος), έριξαν το ρυθμό με συνέπεια να το
εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι και να πάρουν
μια εύκολη νίκη. Στο 52′ ο Αγγελίδης που
έφυγε στην κόντρα μετά από συνδυασμένη
ενέργεια και μακρινή μπαλιά του Βάγια έκανε
το 0-2 και ο ίδιος παίκτης με τον ίδιο τρόπο
έγραψε το τελικό 0-3. Στο 73′ ο αρχηγός του
ΥΕΘΑ Παρούσης εκτέλεσε πέναλτι αλλά η
μπάλα αποκρούστηκε από το οριζόντιο δο-
κάρι. Πάντως το ΥΠΠΟ έχασε μεγάλη ευκαιρία
να ισοφαρίσει στο 49’ και 52’ σε σουτ των
Στόϊκου και Δαμίγου αντίστοιχα.  Από την
ομάδα του ΥΕΘΑ που έπαιξε συγκροτημένα
και πειθαρχημένα κορυφαίος ήταν ο Ηλιόπου-
λος ενώ ξεχώρισαν ακόμα οι  Αγγελίδης, Μου-
ζής, Κομπορόζος, ενώ από το ΥΠΠΟ οι
Στόικος, Δαμιγος, Πετρόπουλος, Γκαβερας και
Μαντάς.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΥΕΘΑ (Βα-
σίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας,
Ηλιόπουλος, Παρούσης, Μουζής, Καραβασι-
λειάδης, Κουκόπουλος, Αγγελίδης, Νταντής
(11′  Κομπορόζος), Μυκωνιάτης.
ΥΠΠΟ (Ζερινος-Πολυζος), Παρλαμεντης, Φω-
τάκης, Νιξης , Μαντάς, Χιτζιος, Κουτσογιαν-
νης, Στόικος, Δαμιγος, Γκαβερας, Κατσαβριάς,
Πετρόπουλος, Οικονόμου, Μάρκου, Ζερινος,
Μπαντουδακης, Γκαβελας, Πολύζος, Δήμου

Με πολλές ελλείψεις  παρατάχθηκαν και οι
δυο μονομάχοι, στη μεγάλη αναμέτρηση της
13ης αγωνιστικής. Νικήτρια αναδείχθηκε η
ομάδα του Υπ Εσωτ/Περιφ, που παρά τις
απουσίες των Συμεωνιδη,  Χατζηλάρη και
Κίτση, επικράτησε 4-2 της ΠΟΕ/Δ0Υ, με την

τελευταία να παρατάσσεται με εφεδρικούς και
επίσης με τραυματίες τους Καμίδη. Ζαρω-
τιάδη, Κοκορόσκο και Φτούλη Μ. Και σαν να
μην έφταναν όλα αυτά στο ημίχρονο αποχώ-
ρησε και ο Βλάχος.  Παρά τις απουσίες, όσοι
παίκτες χρησιμοποιήθηκαν από τη μεριά
τιους, ολοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό
και πήραν αυτό που τους αναλογούσε. Το
σκορ άνοιξαν οι φιλοξενούμενοι με αυτογκολ
του Κωτσιόπουλου όταν στο 10’ γύρισε την
μπάλα χωρίς να συνεννοηθεί με τον Ζέρβα με
συνέπεια να γίνει το 0-1. Στο 20’ οι γηπεδού-
χοι ισοφάρισαν σε 1-1 ύστερα από συνδυα-
σμό των Λαζάκη και Κουρτίδη ο τελευταίος
ανατράπηκε η μπάλα όμως κατέληξε στον Βα-
ρυθυμιάδη ο διαιτητής έδειξε παίζεται και ο τε-
λευταίος σε κενό τέρμα σκόραρε. Όμως μετά
από πέντε λεπτά και πάλι η ΠΟΕ/Δ0Υ κατά-
φερε να προηγηθεί με ένα τρόπο  παράξενο.
Ο Μαυρέλης προσπάθησε να διώξει τη
μπάλα, αλλά λόγω της υγρασίας του αγωνιστι-
κού χώρου δεν τα κατάφερε, με συνέπεια αυτή
να φτάσει στον Μπουζινέκη που σε κενό
τέρμα έκανε το 1-2. Στην επανάληψη και παί-
ζοντας μόλις 46 δευτερόλεπτα ο Βαρυθυμιά-
δης έδειξε τη μεγάλη κλάση και με μια μαγική
ενέργεια έκανε το 2-2, όταν σε πάσα του
Πλατή έπιασε  απ’,ευθείας μονοκόματο σουτ
στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Η
ΠΟΕ/Δ0Υ απώλεσε δυο κλασσικές ευκαιρίες
για να ισοφαρίσει χωρίς αποτέλεσμα με τους
Μπουζινέκη, Γκόγκα, ενώ είχε δοκάρι σε
φάουλ του Βασιλείου. Το Υπουργείο ανέλαβε
πρωτοβουλίες και στη συνέχεια κατάφερε να
σημειώσει άλλα δυο γκολ. Στο 65’ ο Λαζάκης
πέρασε τρεις αντιπάλους και την κατάλληλη
στιγμή πάσαρε στον Βαρυθυμιάδη που με
σουτ στο «Γ» έκανε το 3-2. Στη συνέχεια το
ματσάκι πήρε μια άγρια ομορφιά και θα μπο-
ρούσε το σκορ  να ήταν υπερ της μιας ή της
άλλης ομάδος, με τη μεγαλύτερη ευκαιρία να
τη χάνει ο Καμίδης στο 85’ όταν με τρεις μπα-
λιές η μπάλα από την άμυνα της ΠΟΕ/Δ0Υ
έφθασε στον προαναφερόμενο, που πλάσαρε,
αλλά η μπάλα έφυγε μόλις άουτ. Στο 90’ με
ωραία κίνηση ο Βαρυθυμιάδης άνοιξε διά-
δρομο στον Πλατή που με ωραίες προσποι-
ήσεις και σουτ έξω από την περιοχή έκανε το
4-2, που ήταν και το τελικό σκορ. Δεν υπήρξε
υστερήσας και από τους δυο μονομάχους,
ενώ από τους ηττημένους, υπέρτερος ήταν ο
«γερό Χρήστου» που μάρκαρε με επιτυχία τον
Λαζάκη, αισθητή η απουσία του Κατσιπάνου
που ήταν στο Νοσοκομείο. Από τη μεριά του
Υπουργείου, η επιστροφή του Βαρυθυμιάδη
στη φυσική του θέση αυτή του σέντερ φορ,
αποδείχθηκε σημαντική. 
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κολκουβίνης, Χρήστου, Τσαμαδής,
Μηλαδόπουλος, Μπουζινέκης, Γκόγκας, Βασι-
λείου Βλάχος, Ζαρωτιάδης, Βέρρος, Καμίδης,
Κοκορόσκος, Φτούλης Μ.
ΥΠ Εσωτ/Περιφ.: Ζέρβας, Κωτσιόπουλος, Να-
κόπουλος,, Μίχας Ι. ,Μαυρέλης, Καστάνης,
Πλατής Μπαρτζος, Κουρτίδης,  Λαζάκης,  Βα-
ρυθυμιάδης, (Στασινός, Δημητρόπουλος).

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 5-0
Με σπασμένα τα φρένα βαδίζει ολοταχώς για την κατάκτηση του τίτλου ο Δήμος Αθηναίων, που πέρασε και το εμπόδιο της Βουλής. Προτάσ-
σοντας το μεγαλύτερο του όπλο την επίθεση, που σε ένα ακόμη παιχνίδι με τον «αφινιασμένο» Τσαβδαρίδη να κάνει χατ τρικ, αλλά και του συμ-
παίκτες του να στέλνουν την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα το τελικό 5-0, φαντάζει ως κάτι το δεδομένο. Η Βουλή παρά την προσπάθειά της δεν
κατάφερε να ανταποκριθεί. Το πρώτο μέρος έληξε 2-0 με το σκορ να ανοίγει ο Ροντρίγκεζ στο 15’, ενώ μετά από δέκα λεπτά ο Κοντιζάς, με
ωραία προσπάθεια έκανε το 2-0. Στην επανάληψη ήταν η σειρά του Τσαβδαρίδη να πάρει την… «ευθύνη» πάνω του και να κάνει τα τρια επό-
μενα γκολ. Στο 50’ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, για να ακολουθήσουν άλλα δυο γκολ στο 65’ και 76’ από τον ίδιο που διαμόρφωσαν το
τελικό 5-0. Διακρίθηκαν από τους νικητές εκτός των σκόρερ και οι  Σαιτάνης Κ, Κατελανάκης Σαιτάνης Β

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Ο.ΣΥ.Π.Α. - Δ.Ο.Ε. 4 0
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η ΟΣΥΠΑ που επικράτησε κατά κράτος
της ΔΟΕ επιτυγχάνοντας  μια  άνετη και ευρεία νίκη με 4-0. Το τελικό σκορ θα
μπορούσε να ήταν ευρύτερο, αν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων δεν
πραγματοποιούσε 3 εκπληκτικές αποκρούσεις στο 18΄σε σουτ του Κανέλλη
και στο 30΄και 60΄σε σουτ του Αμουτζιά και αν οι επιθετικοί της ΟΣΥΠΑ ήταν
πιο αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια. Στο 8΄σουτ του Παπακώστα
ελάχιστα άουτ, στο 12΄κάθετη πάσα του Αμουτζιά στον Καλλώνη ο οποίος
αφού πέρασε 2 αντιπάλους πλασάρει τον τερματοφύλακα και κάνει το 1-0. Η
ΟΣΥΠΑ συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία και στο 22΄ο Πατλιάς μπαίνει από
δεξιά, ύστερα από πάσα του Παπακώστα , βγαίνει μόνος απέναντι στον τερ-
ματοφύλακα αλλά αντί να πλασάρει προσπάθησε να τον τριπλάρει με αποτέ-
λεσμα να χάσει μεγάλη ευκαιρία. Στο 28΄ ο Σακαρέλος μετά από σέντρα του
Πατλιά 2 μέτρα από την εστία έχασε τον βηματισμό του και δεν μπόρεσε να
την σπρώξει στα δίχτυα. Ίδια φάση με τους ίδιους πρωταγωνιστές έγινε και
στο 75΄.Στο 32΄ο Παπακώστας μπαίνει με διείσδυση στη μεγάλη περιοχή από
δεξιά αλλά αντί να σεντράρει  σουτάρει στην κλειστή γωνία για να αποκρούσει
ο τερματοφύλακας. Στο 38΄όμως, έκανε το σωστό, αφού πέρασε έναν αμυνό-
μενο πάσαρε στον αμαρκάριστο Πατλιά ο οποίος πραγματοποίησε το 2-0. Στο
Β΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι, παρά το γεγονός ότι έπαιξαν πιο συγκρατημένα
ελέγχοντας το κέντρο, έχοντας τους Κανέλλη-Αμουτζιά και Σακαρέλο «να κό-
βουν και να ράβουν» και την επιθετική τριπλέτα Καλλώνης-Πατλιάς και Παπα-
κώστας « να βγάζει φωτιές» δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες από τις οποίες
όμως αξιοποίησε μόνο τις δύο. Στο 58΄όταν από κάθετη πάσα του Κοντογε-
ώργη ο Καλλώνης μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε κάνοντας έτσι το 3-0. Η
ΔΟΕ στο Β΄ ημίχρονο η μοναδικά ευκαιρία που είχε ήταν στο 65΄όταν σε σουτ
έξω από την μεγάλη περιοχή η μπάλα βρήκε το δεξί κάθετο δοκάρι του Γέργη.
Στο 78΄ο Νιώτης με εξαιρετική προσπάθεια από αριστερά έκανε σέντρα σουτ
για να περάσει η μπάλα ελάχιστα άουτ. Τέλος στο 82΄ο Παπακώστας μετά
από πάσα του Πατλιά μπήκε από δεξιά και πλάσαρε κάνοντας το τελικό 4-0.
Από την ΟΣΥΠΑ(που αγωνίστηκε με ελλείψεις) δεν υστέρησε κανείς , μπο-
ρούμε όμως να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για τους Δαμήλο-Πατλιά-Καλλώνη και
Παπακώστα.
ΟΣΥΠΑ(Ανδρινόπουλος-Δραγώτης): Γεργης, Δρακόπουλος, Κοτσοβός, Κον-
τογεώργης, Δαμήλος, Κανέλλης, Αμουτζιάς, Σακαρέλος, Καλλώνης, (Νιώτης),
Παπακώστας, Πατλιάς.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κούσης, Πανάγος, Αγιαννιδης, Λάζος, Χριστοδουλόπουλος,
Τσίντζος, Ελευθερίου, Σερέτης, Εμμανουήλ, Βάσιος, (Γιώτης, Χαιδεμένος,
Αβραμίδης, Παπαθανασίου, Καλης).

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 13η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 5 -0
Ο.ΣΥ.Π.Α. Δ.Ο.Ε. 4 -0
Ο.Σ.Υ.Ο. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 0 -2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 6 -1
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 0 -3

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 4 -2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 13 36 12 0 1 50 3
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 13 33 11 0 2 54 21
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 13 29 9 2 2 50 15
4 Ο.Σ.Υ.Ο. 13 24 7 3 3 28 15
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 13 23 7 2 4 30 21
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 13 19 6 1 6 21 29
7 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 13 15 4 3 6 34 30
8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 13 14 4 2 7 24 39
9 Ο.ΣΥ.Π.Α. 13 13 4 1 8 25 32
10 Δ.Ο.Ε. 13 11 3 2 8 16 44
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 13 6 1 3 9 13 41
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 13 1 0 1 12 16 71

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)
Δ.Ο.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 13η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ Ο.Λ.Μ.Ε. 2 -4
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 -2
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4 -1
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 -10
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. 3 -2
Γ.Λ.Κ. Ο.Δ.Υ.Ε. 7 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 13 31 10 1 2 42 22
2 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 13 28 9 1 3 40 19
3 Γ.Λ.Κ. 13 28 9 1 3 47 30
4 Ο.Α.Ε.Δ. 13 25 8 1 4 43 23
5 Ο.Λ.Μ.Ε. 13 22 7 1 5 33 25
6 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 13 22 7 1 5 34 28
7 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 12 17 5 2 5 23 22
8 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 13 15 4 3 6 35 32
9 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12 14 4 2 6 32 41
10 ΕΦΚΑ 13 14 4 2 7 23 34
11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 13 4 1 1 11 11 42
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 13 3 1 0 12 17 62

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΦΚΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο.Α.Ε.Δ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ο.Δ.Υ.Ε. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο.Λ.Μ.Ε. Γ.Λ.Κ.

68
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 13ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 68

11
Συνολικά 11 γκολ σημειώθηκαν σε
δυο αγώνες: Δ Γαλατσίου - Εμπο-
ρική 1-10, ΓΛΚ - ΟΔΥΕ 7-4

Ευχές από Δήμο Αθηναίων
Απο τις ομάδες που πράγματι ΄΄εδιε-
ξαν ενδιαφέρο απο την πρώτη
στιγμή, που τραυματίστηκε ο Γιάννης
Κίτσης του Υπ Εσωτερικών/Περιφέ-
ρειας ήταν και η ομάδα του Δήμου
Αθηναίων. Ιδιαίτερα τόσο ο Δημήτρης
Τοπάλης, όσο και ο Νοτης Μαχαίρας,
ήταν επίσης δυο πρόσωπα που
πράγματι έδειξαν τα κοινωνικά τους
συναισθήματα και τις ευαισθησίες και
με συνεχείς επαφές, ενημερώνονταν
για την κατάσταση του άτυχου ποδο-
σφαιριστή. Αξίζει να σημειωθεί πως

όλα πήγαν καλά κατά τη διάρκεια της
εγχείρισης και ο παίκτης βρίσκεται
στο πρώτο στάδιο της αποκατάστα-
σης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οργα-
νωτικής Επιτροπής, η κλήρωση της
επόμενης φάσης του κυπέλλου τόσο
στην Α’ κατηγορία, όσο και στη Β’, θα
πραγματοποιηθεί το πρώτο 10ήμερο
του Απριλίου.
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ΕΦΚΑ - Ο.Λ.Μ.Ε. 2-4
Νικη με ανατροπή για την ΟΛΜΕ, που τα
βρήκε σκούρα, ακόμη και όταν οι γηπεδούχοι
αγωνίστηκαν  στο δεύτερο μέρος  και για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα με  δέκα παίκτες! Κι
αυτό φάνηκε όταν στο 65’ οι γηπεδούχοι ισο-
φάρισαν τον αγώνα, παρότι οι αντίπαλοί της
είχαν αριθμητική υπεροχή.  Άλλη μια νίκη για
την ΟΛΜΕ του Θανάση Νικόπουλου που οι
συμβουλές του ήταν καθοριστικές και στα δύ-
σκολα έδωσαν τη νίκη.  Το σκορ άνοιξε στο 20’
ο Οικονόμου κάνοντας το 1-0, για να ισοφαρί-
σει στο 38’ ο Ζαρνάβαλος με πλασέ μέσα από
την περιοχή, κάνοντας το 1-1.  Στην επανά-
ληψη η ΟΛΜΕ κατάφερε με πέναλτι στο 55’
και πάλι με τον Ζαρνάβαλο να κάνει το 1-2
στιγμή κατά την οποία ο ΕΦΚΑ έμεινε με δέκα
παίκτες. Παρ’ όλα αυτά ο ΕΦΚΑ αντέδρασε
σωστά και στο 65’ με ωραίο μακρινό σουτ ο
Μπούζης ισοφάρισε σε 2-2. Η ΟΛΜΕ όμως
πίεσε και κατάφερε να σημειώσει άλλα δυο
γκολ και να πάρει τη νίκη. Στο 79’ αρχικά ο
Τσίτζιος έκανε το 2-3 και πέντε λεπτά πριν τη
λήξη του αγώνα ο Ζαρνάβαλος με το τρίτο του
προσωπικό του γκολ, διαμόρφωσε το τελικό
2-4.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ζαρνα-
βαλος , Τσοκρης , Τσιτζιος Λύτρας , Σπαντιδα-
κης, ενώ από τους ηττημένους οι Σαββίδης,
Σιούνας, Μπούζης. 
ΕΦΚΑ: Κατσάνης, Παρλιάρος, Ζορμπάς, Σταυ-
ρακάκης, Σαββίδης, Τσαλαπατάνης, Σιούνας,
Μπούζης, Ευθυμίου, Χρησταράς, Οικονόμου,
(Κατσαβος, Ακτύπης, Δημοπουλος, Λύκος,
Πόγκας).
ΟΛΜΕ:  Τζοβάρας, Δωδέκατος, Σπαντιδάκης,
Πετώνης, Παπαιωάννου, Γαριπίδης, Τσιγκού-
λης, Τσοκρης, Τσίντζος, Λύτρας, Ζαρνάβαλος,
(Βουτυρέας, Αποστολόπουλος, Σταματόπου-
λος, Νικόπουλος).

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1-2
Ξεπέρασε με τον καλύτερο τρόπο και κυρίως
νικηφόρα το εμπόδιο των Εφοριακών το Υπ
Παιδείας κάνοντας μια εξαιρετική προσπάθεια.
Σε γενικές γραμμές ο αγώνας ήταν αμφίρρο-
πος και οι δυο μονομάχοι προσπάθησαν για
τη νίκη, όμως το Υπουργείο ήταν πιο ουσια-
στικό στην τελική προσπάθεια με συνέπεια να
επικρατήσει 2-1 και να σταθεροποιηθεί στην
7η θέση της βαθμολογίας. Το σκορ άνοιξε ο
Μητσιάκης από ασιστ του Μυταλούλη, για να
ισοφαρίσει σε 1-1 ο Κυριακού.Το τελικό 1-2
διαμόρφωσε ο Πιπιλίκας πάλι από ασιστ του
Μυταλούλης, που δίκαια περνά στους διακρι-

θέντες μαζί με τους Ιωσηφίδη και Μουράτο-
γλου.  Από τη μεριά των Εφοριακών υπέρτε-
ροι ήταν οι Κυριακού και Μισσός. Ευκαιρίες
έχασαν και οι δυο ομάδες, ενώ από τη μεριά
των φιλοξενουμένων κυρίως με τους Μη-
τσιάκη, Καραγιάννη και Μυταλούλη.  

Δεν ήταν μόνον πως ο Κατερινόπουλος βρέ-
θηκε σε πολύ καλή μέρα και ιδιαίτερα ήταν εύ-
στοχος, αλλά γενικά όλοι όσοι φόρεσαν τη
φανέλα του Υπουργείου, στον αγώνα με τους
Τελωνειακούς, ήταν… υπέροχοι! Έπαιξαν
καλό ποδόσφαιρο και ίδρωσαν τα φανέλα με
συνέπεια στο τέλος δίκαια να πανηγυρίσουν
μια σπουδαία νίκη με σκορ 4-1 επί των Τελω-
νειακών.  Το πρώτο  μέρος έληξε με τους φιλο-
ξενουμένους να προηγούνται 0-1 με τον
Γάγγο. Στην επανάληψη οι Εφοριακοί μπήκαν
πιο δυνατά  και κατάφεραν να φέρουν το μα-
τσάκι στα ίσα, με τον Σφύρη στο 50’ να κάνει
το 1-1. Παρ’ όλα αυτά οι γηπεδούχοι δεν πέτα-
ξαν λευκή πετσέτα, αλλά πίεσαν και κατάφε-
ραν να σημειώσουν άλλα τρια γκολ. Με δυο
συνεχόμενα γκολ του Κατερινόπουλου στο 60’
και 70’ το σκορ άλλαξε δυο φορές, για να γίνει
το 3-1, ενώ το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 80’
ο Γιαννόπουλος.  Διακρίθηκαν από τους νικη-
τές οι Κατερινόπουλος, Μπαρμπαγιάννης και
Φρουζάκης στο δεύτερο ως γκολκίπερ! 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1-10

Ευρεία νίκη σημείωσε η Εμπορική, κόντρα στο
Δήμο Γαλατσίου, που αγωνίστηκε σε όλο τον
αγώνα με δέκα παίκτες και πολλές απουσίες,
ενώ στο δεύτερο δεν είχε τις απαραίτητες εφε-
δρείες, ώστε να φρεσκαριστεί η ομάδα και να
πάρουν ανάσες οι γραμμές του. Συνεπεία
αυτών, ήταν η Εμπορική ουσιαστικά να παίξει
δίχως αντίπαλο και να πάρει τη νίκη με 10-1!
Το σκρ άνοιξε στο 10’ ο Γεωργόπουλος με
προβολή από ασιστ του Ανδρεάδη, για να
πάρει τη σκυτάλη ο Βυλλιώτη που με χατ τρικ
στο 15’, 25’ και 35’ να ανεβάσει το δείκτη του
σκορ στο 0-4. Το 0-5 με το οποίο έληξε το
πρώτο μέρος σημείωσε με εντυπωσιακό
τρόπο ο Λιάπης με απ’ ευθείας κόρνερ στέλ-
νοντας την μπάλα στο «Γ». Στην επανάληψη
πρωταγωνιστές από την Εμπορική ήταν οι αλ-
λαγές Κούσης και Δημητρόπουλος, με τον
πρώτο να μοιράζει ασιστ σε Βυλλιώτη, Λιάπη
και Δημητρόπουλο που έκαναν το 0-8, ενώ ο
Βυλλιώτη με λόμπα σημείωσε το πέμπτο προ-

σωπικο του γκολ και σημειώνοντας το 0-9.
Παρ’ όλα αυτά ο Δήμος βρήκε το κουράγιο ση-
μειώνοντας το γκολ της τιμής με τον Τσούλο.
Το τελικό 1-10, διαμόρφωσε ο Δημητρόπουλος
με πλασέ ύστερα από ασιστ του εορτάζοντα το
Σάββατο αρχηγό της ομάδος Θοδωρή Βαρδα-
κώστα.  Δεν υπήρξε υστερήσας από τους νικη-
τές, ενώ από τον Δήμο Γαλατσίου επέπλευσαν
οι Δημητρακόπουλος, Τσούλος, Μανδηλαράς. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π., Μπαντης
Χρ.,  Δήμος Ρήγας Ζώης Τσουλος Παπαδό-
πουλος Μανδηλαρας Σιωτας.Δημητρακοπου-
λος.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: Λιάρος (46΄’ Σουρβίνος), Μιχαλό-
πουλος (70’ Κεχαγιάς), Δανέζης (60’ Μανωλά-
κος), Λιάπης, Τσούρας, Ορφανός (46’
Καλλομενίδης), Βαρδακώστας, Γιγκλάς (46’
Κιούσης), Ανδρεάδης (46’ Τσαμπρας), Γεωρ-
γόπουος (60’ Δημητρόπουλος), Βυλλιώτης

Μάλλον με εννιά παίκτες το Ταχ Ταμ., με αντί-
παλο τον ΟΑΕΔ απέδειξε , πως μπορεί να
παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και να τα κατα-
φέρει. Το ματσάκι είχε πολλές ανατροπές κι
αυτό το έκανε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Στο σκορ
προηγήθηκε  το Ταχ Ταμ στο 30’ με τον Γιώτη
να κάνει το 1-0, με το οποιο έληξε και το
πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο ΟΑΕΔ
μπήκε πολύ δυνατά και κατάφερε να ανατρέ-
ψει μέχρι το 67’ όλη την κατάσταση. Στο 60’ ο
Γεωργατζέλης αρχικά ισοφάρισε σε 1-1 και
στο 70’ ο Ψυρίδης έδωσε το προβάδισμα στην
ομάδα του κάνοντας το 1-2. Όμως οι γηπεδού-
χοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, πα-
ρότι δεν ανανεώθηκαν στο δεύτερο λόγω των
απουσιών τους. ΄Ετσι  στο 75’ ο Κιορκτσής με
κεφαλιά σε κόρνερ του Γιώτη έκανε το 2-2 και
μετά από πέντε λεπτά ο Γιώτης διαμόρφωσε
το τελικό 3-2, με το οποίο το Ταχ Ταμ, παραμέ-
νει στην κορυφή της Β’ κατηγορίας. Δεν υστέ-
ρησε κανείς από τους νικητές, ενώ αντίθετα
ουδείς διακρίθηκε από τους ηττηθέντες. 
Ταχ Ταμ.: Μαρσώνης, Κιορκτσής, Συνοδινός,
Μπλάνας, Τσότρας, Σιδηρόπουλος, Γιαννακης,
Γιώτης, Κανέρης.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Βασιλείου, Μα-
κρής, Σταθόπουλος, Ντράχας, Γιοχάλας, Ευ-
θυμιάδης, Κληρονόμος, Μανωλιάδης,
Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης, Λουκίδης, Γεωργατζέ-
λης, Κανελόπουλος

Γ.Λ.Κ.-  Ο.Δ.Υ.Ε. 7-4
Ακόμη βάζουν γκολ, ΓΛΚ πρωτίστως αλλά και ΟΔΥΕ, σε έναν αγώνα, ανοιχτό, χωρίς σκοπιμότητες και αρνητική τακτική. Και οι δυο μονομάχοι
έπαιξαν ανοιχτό ποδόσφαιρο και κοίταξαν περισσότερο τις επιθέσεις τους! Κι αυτό μπορεί να το δει κανείς και από το αποτέλεσμα, όπου το ΓΛΚ
επικράτησε με το ευρύ 7-4! Πάντως  μέχρι το 56’ μια ομάδα ήταν στο γήπεδο και ήταν το ΓΛΚ, που ήτα υπέρτερο και είχε ήδη προηγηθεί 6-0
Από το λεπτό αυτό αφυπνίστηκε η ομάδα της ΟΔΥΕ και παρά το βαρύ σκορ, πίεσε και κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, σημειώνοντας τέσ-
σερα γκολ με τον Παπαναγιώτου στο 60’ με πλασέ και στο 70’ με πέναλτι, στο 80’ με τον Δανιηλίδη με ωραία ενέργεια αφού πέρασε και τον τερ-
ματοφύλακα με τακουνάκι έκανε το 7-3, ενώ το τελικό 7-4 διαμόρφωσε στο 85’ ο Παγίδας με ατομική ενέργεια. Τα γκολ των νικητών σημείωσαν
οι Καλογιάννης (3), Καζολης (2) και από ένα οι Πέππας και Λογοθετης. Διακριθέντες από τους νικητές ήταν οι Καλογιάννης, Μαρκόπουλος,
Πέππας, Αναγνώστου, ενώ από τους ηττημένους οι Παπαναγιώτου, Δανιηλίδης  και Στόικος.  
ΟΔΥΕ: Φαλουτσος, Βούζας, Παπαμιχαήλ, Χατζηνικολαου , Στόικος, Δανηλιδης,, Παγιδας, Παπαναγιώτου, Δρέκος, Ασθενίδης Μίχος.
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