
Το γεγονός πως στο φετινο πρωταθλημα βρίσκεται μέσα στην πρώτη 5άδα των καλύτερων, δεν είναι
ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα μια υπέροχης εικόνας των παικτών της ΟΣΥΟ

Υπο μια έννοια, θα μπορούσε
να ήταν ο τίτλος, για τη μεγάλη
μάχη που δίνεται στο πρωτά-
θλημα  της Β’ κατηγορίας, όπου
Εμπορική και Ταχ Ταμ., ισοβαθ-
μούν στην κορυφή και τα παί-
ζουν όλα για την κατάκτησή της
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Σε καλό φεγγάρι βρέθηκε το Υπουργείο
Εσωτ/Περιφέρειας, με συνέπεια αυτό να απο-
τυπωθεί και στο τελικο σκορ, με τους φιλοξε-
νουμένους να παίρνουν μεγάλη νίκη με σκορ
5-2. Από την αρχή του αγώνα οι νικητές μπή-
καν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και όπως απο-
δείχθηκε δίκαια πήραν τη νίκη – πρόκριση.,
έχοντας στον άξονες τους Συμεωνίδη, Δερ-
βένη, Χατζηλάρη και Κουρή, κατάφερε να επι-
βάλει αμέσως. Στο 3’ και 5’ οι Χατζηλάρης και
Κουρης, έχασαν σπουδαιες ευκαιρίες, ενώ στο
7’ αντίθετα έγινε το 0-1. Ο αριστοτεχνίτης
Μάκης Συμεωνιδης από φάουλ που κέρδισε ο
Χατζηλάρης έστειλε την μπάλα στο «Γ».  Στο
28’ ο Κουρής με ωραία γυριστή κεφαλιά στο
απέναντι “Γ” απο κόρνερ του Συμεωνίδη, ση-
μείωσε το 0-2.  Στο 35’  ο ίδιος παίκτης απο
πάσα του Συμεωνίδη και ωραίο συνδυασμό
των Χατζηλάρη, Πλατή έκανε το  0-3. Στην
επανάληψη οι φιλοξενούμενοι μπήκαν και
πάλι πολύ δυνατά και στο πρώτο τέταρτο,
έδωσαν τέλος στη νίκη – πρόκριση σημει-
ώνοντας άλλα δυο γκολ. Στο 47’ ο Κουρής και
πάλι από συνδυασμό των Δερβένη, Χατζη-
λάρη και Συμεωνίδη με ωραία ενέργεια και
σουτ στο «Γ» έκανε το 0-4, ενώ και πάλι ο
ίδιος στο 55’ ύστερα από έναν ακόμη τέλειο
συνδυασμό των Δερβένη, Χατζηλάρη και Συ-
μεωνίδη σημείωσε το 0-5.  Σ’ αυτό το λεπτό
έγιναν και οι αλλαγές , με συνέπεια το ΥΕΘΑ
να πάρει πρωτοβουλίες και να βρει διαδρό-
μους για σκοράρισμα και με δύο γκολ από  τον
Καραβασιλειάδη στο 77´ και το 86´ δημιούργη-
σαν το τελικό 2-5. Στο 90´ απευθείας φάουλ
του Παρούση τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.
Σε κακή μέρα οι περισσότεροι των παικτών
του ΥΕΘΑ, ενώ αντίθετα ουδείς υστέρησε από
τους νικητές. .
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Καστανιώτης, Χρυσο-
βέργης (60´ Χαρακάκος), Γιαννακάκης, Σακ-
κάς, Παρούσης, Μουζής, Νταντής (65´
Βάγιας), Καραβασιλειάδης, Αγγελίδης 
(80´ Ηλιόπουλος), Κουκόπουλος. 
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ζέρβας, Κωτσιό-
πουλος, Μακρίδης, Μαυρέλης, Βαρυθυμιάδης,
Καστάνης, Πλατής, Συμεωνίδης, Χατζηλάρης,
Δερβένης, Κουρής (Κοντόπουλος, Μπάρτζος,
Κορμέτζας, Μίχας Ι., Στασινόπουλος).

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - Δ.Ο.Ε. 4-2
Παρότι η ΠΟΕ/Δ0Υ έκανε ένα από τα χειρό-
τερα φετινά της παιχνίδια, εν τούτοις κατάφερε
στο τέλος να πάρει τη νίκη με ανατροπή. Η
ΔΟΕ που από τη  μεριά τους εκφράστηκαν
παράπονα για την τέλεση του αγώνα, που
είχε σαν συνέπεια να μην μπορούν να δώ-
σουν το παρών παίκτες της επιθετικής κυρίως
γραμμής, ενώ προηγήθηκε 0-1 στο 20’ με τον

Εμμανουήλ ύστερα από πάσα στου Κουτσού-
κου, εν τούτοις δέχθηκε την ισοφάριση στο 40’
από τον Μπουζινέκη από ωραία πάσα του Τά-
πραντζη. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κα-
τάφεραν να προηγηθούν με αυτογκολ του
Σερέτη που έγινε το 2-1. Όμως και πάλι η ΔΟΕ
είχε λύση, αφού ο Κουτσούκος με κοντινή
προβολή στο 60’ ισοφάρισε σε 2-2. Μετά το
γκολ αυτό η ΠΟΕ/Δ0Υ πίεσε και κατάφερε να
σημειώσει άλλα δυο γκολ. Στο 61’ ο Τάπραν-
τζης με ωραία ενέργεια έδωσε αυτή τη φορά
το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το
3-2 και στο 80’ ο Βασιλειου έβαλε το κερασάκι
στην τούρτα διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.
Δυο σπουδαίες ευκαιρίες έχασε ο Λάζος στο
πρώτο μέρος στο 25’ και 35’, χωρίς ωστόσο
να σημειώσει κάποιο γκολ.  Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Τάπραντζης, Βασιλείου, Μπου-
ζινέκης, Καραγιαλάνης και Φτούλης Μ. και
από της ΔΟΕ οι Κουτσούκος, Εμμανουήλ.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος, Χρήστου, Κοκορό-
σκος, Καμίδης, Ζωχιός, Μπουζινέκης, Βασι-
λείου, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Τάπραντζης,
(Τσαμαδής, Φτούλης Μ., Μηλαδόπουλοςμ,
Κουλκοβίνης, Ζαρωτιάδης, Καραγιαλάνης).
ΔΟΕ: Ρεσιτης, Κουκοράβας,Πανάγος, Γιαννό-
πουλος, Τσίντζος, Γιαννόπουλος, Χριστοδου-
λόπουλος, Λάζος, Αγιανίδης, Κουτσούκος,
Σερέτης, Εμμανουήλ, Χαιδεμένος, Γουναρί-
δης, Παπαθανασίου, Αβραμίδης.

Συνεχίζει τις καλές του  εμφανίσεις  ο Δήμος
Αθηναίων, ξεπερνώντας νικηφόρα και το εμ-
πόδιο των Επιμελητηρίων.  Μια νίκη που τον
διατηρεί στην πρώτη θέση και την ψαλίδα  να
παραμένει στους δυο πόντους . Από τους
πρωταγωνιστές της συνάντησης ήταν  ο Γιώρ-
γος Ντουντούμης που σημείωσε χατ τρικ και
γενικά ήταν ο παίκτης που βοήθησε επίσης
στη μεγάλη νίκη.  Δυο φορές επίσης σκόραρε
ο Μαχαίρας ενώ και ο Ροντρίγκεζ συνέβαλε
στη μεγάλη νίκη, που τόσο ήθελαν όλοι, δυο
αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. 

Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) Συγκεκρι-
μένα το συγκρότημα του Βασίλη Τρίχου,
έχοντας και δύο δοκάρια, νίκησε την ομάδα
της Βουλής με 1-4, με την τελευταία να μην
μπορεί να παραταχθει με όλα τα στελέχη της
και κυρίως χωρίς το βασικό της τερματοφύ-
λακα.   Μόλις στο 2′ από κεφαλιά του Χαρακό-
πουλου η μπάλα αποκρούστηκε από το
κάθετο δοκάρι ενώ στο 25′ ο ταχύτατος Αγγελί-
δης που έφυγε στην κόντρα με πλασέ έκανε το
1-0. Η  Βουλή από τη μεριά της  , ενώ έπαιζε
με 10 παίχτες είχε μια πολύ καλη ευκαιρία  ,με

τον Ξαφάκη να βγάζει καταπληκτικά στον
Ζούγκα στην  πλάτη της άμυνας αυτός στον
αμαρκάριστο Αρβανίτη και σε κενή εστία με
τον τερματοφύλακα εκτός ο επιθετικός της
Βουλής αστόχησε. Στο 47′ σε ευθύβολο σουτ
του Μουζή έξω από την περιοχή η μπάλα
αποκρούστηκε και πάλι από το κάθετο δοκάρι
ενώ στο 52′ μετά από εντυπωσιακό συνδυα-
σμό και ασίστ του Νταντή ο Κουκόπουλος με
πλασέ έκανε το 2-0. Στο 53′ πάλι ο Κουκόπου-
λος με νέο πλασέ από μακρινή ασίστ του
Νταντή εκ νέου ανέβασε τον δείκτη του σκορ
στο 3-0. Στο 56′ ο Αρβανίτης μείωσε σε 3-1
από πάσα του Εμιρζά, ενώ στο 63′ ο Κουκό-
πουλος που ήταν αρχηγός του ΥΕΘΑ σε αυτό
το ματς με αντεπίθεση και σουτ έγραψε το τε-
λικό 4-1. Στο 61′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ
που πέτυχε ο Αγγελίδης. Κορυφαίος του
αγώνα ο αλάνθαστος αμυντικός του ΥΕΘΑ
Χρυσοβέργης ενώ πολύτιμος παίκτης ήταν ο
Νταντής με τις ασίστ πάρε-βάλε που έβγαλε.
ΠΟΕ ΥΕΘΑ (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαν-
νακάκης, Σακκάς, Μουζής, Χρυσοβέργης, Κα-
ραβασιλειάδης (59΄Ηλιόπουλος),
Καστανιώτης, Αγγελίδης, Νταντής (56′ Βά-
γιας), Χαρακάκος, Κουκόπουλος.
ΒΟΥΛΗ Καραβέλης Γροντής Ρέντος Γκοτζαμά-
νης Γουργιώτης Εμιρζας Καρανάσος Ξαφάκης
Ζουγκας Ασημακόπουλος Αρβανίτης

ΚΥΠΕΛΛΟ
Μεγάλη πρόκριση πήρε ο Δήμος Αθηναίων,
που δύσκολα επικράτησε  επί της ΟΣΥΟ, με
την τελευταία  να παρατάσσεται  με ελλείψεις,
χωρίς αυτό να σημαινει πως χάνεται η αξία
της νικης από τη μεριά των φιλοξενουμένων.
Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξυ των
δυο ομάδων που είχαν ρυθμό και προσπάθη-
σαν να βρουν διαδρόμους προς τα αντίστοιχα
καρέ. Το  σκορ άνοιξε στο 10’ ο Καπερώνης
κάνοντας το 1-0. Ένα σκορ που δεν κράτησε
πολύ, αφού στο επόμενο τέταρτο ο Δήμος
έκανε την ολική ανατροπή. Στο 15’ ο Ροντρίγ-
κεζ και ισοφάρισε σε 1-1 , ενώ στο 35’ ο Μα-
χαίρας  με ωραία προσπάθεια έκανε το 1-2,
δίνοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά του
θεσμού.  Μοιραίος παίκτης ο Καλαλής που σε
δυο περιπτώσεις  δεν κατόρθωσε, στη μια να
στεφθεί σκόρερ όταν στο 82’ μόνος με τον τερ-
ματοφύλακα δεν μπόρεσε να σκοράρει και στο
90’ αντί να σπάσει την μπάλα σε  δυο αμαρκά-
ριστους συμπαίκτες του, αλλά προτίμησε να
ολοκληρώσει τη φάση μόνος, χωρίς το ιδανικό
τελείωμα, όπως θα έπρεπε. 
ΟΣΥΟ: Ζαμπαρας, Πιας, Σακκάς, Ροδίτης Κα-
ραγιάννης, Καπερώνης, Δημος, Τσακνάκης,
Καλαλής, Καναβάκης Χατζηγιάννης.

ΥΠ.ΠΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  1-3
Πολλοί   ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν ώστε το ΥΠΠΟ, να ηττηθεί ανετα και καθαρά από την Πυροσβεστική με σκορ 3-1. Μεταξύ αυτών
είναι οι απουσίες, που βεβαίως δεν μειώνει την αξία της νίκης των φιλοξενουμένων, αλλά και η έλλειψη σοβαρότητας που έδειξαν οι παίκτες του
ΥΠΠΟ. Σε μεγάλη μέρα το Φραγκογιάννης που έκανε δυο γκολ και ήταν ο παίκτης που  στο 15’ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1. Ο Καραμάνος
στο 35’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδος του σημειώνοντας το 0-2. Το ΥΠΠΟ έδειξε προς στιγμή να αντιδρά, μειώνοντας σε 1-2 με τον Τριαν-
ταφύλλου στο 60’. Το τελικό 1-3 διαμόρφωσε στο 66’ ο Φραγκογιάννης με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Πάντως το ΥΠΠΟ έχασε την ευκαι-
ρία να μειώσει ακόμη και να πάρει την ισοπαλία με τον Μαντά στο 55’ και 60’ που από κοντά και με ισάριθμες κεφαλιές δεν μπόρεσε να
σκοράρει. 
ΥΠΠΟ: Παρλαμεντης Φωτάκης Οικονόμου (18 Γκαβελας) Ζερινος Μαντάς Τριανταφύλλου Καλογερόπουλος Μπαντουδακης(67 Μάρκου) Γα-
βριηλακης Χατζηβασιλείου Κατσαβριάς
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Τσακνιάς Χαριτόπουλος, Παπαχρήστος, Πλιατσικούρης, Θεοχάρης, Φραγκούλης, Φραγκογιάννης, Καραμάνος, Στυλιανού,
Κανέλλο. 
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Μετά από ένα ενδιαφέρον παιχνίδι , με πολλές ανατροπές, 5 γκολ , 3 δοκάρια
και ένα χαμένο πέναλτι η ΟΣΥΠΑ , συνεχίζοντας την πολύ καλή της πορεία
στον Β΄ γύρο, κατάφερε να κερδίσει την ΟΣΥΟ με 3-2. Άτυχη μπορεί να χαρα-
κτηριστεί η τελευταία αφού από το πρώτο ημίχρονο έχασε λόγω τραυματι-
σμών τους Καρίτζη (5’), Αμπελιώτη (15’) και Μυστιλόγλου (25’). Στα πρώτα
λεπτά του αγώνα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν γερά και στο 5΄έχασαν μια κλα-
σική ευκαιρία με τον Πατλιά ο οποίος, μετά από πάσα του Παπακώστα, μπήκε
από δεξιά μόνος του στην περιοχή απέναντι στον τερματοφύλακα σούταρε δυ-
νατά για να αποκρούσει όμως αυτός με εκπληκτική εκτίναξη. Στο 8΄ο Παπα-
κώστας μέσα από τη περιοχή σούταρε ελάχιστα άουτ. Στο 11΄η ΟΣΥΟ κέρδισε
φάουλ 10 μέτρα περίπου  έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το εκτέλεσε ο, κορυ-
φαίος των φιλοξενούμενων σε αυτό το παιχνίδι, Καλαλής , με τον  Κοντογε-
ώργη ( ο οποίος παρ ΄ ότι  αγωνίστηκε τραυματίας με κάκωση στη δεξιά
πλευρά του  τελικά αναδείχτηκε σε σωτήρα της ΟΣΥΠΑ) να αποκρούει  αστα-
θώς με αποτέλεσμα να προλάβουν οι επιθετικοί της ΟΣΥΟ την επαναφορά και
να κάνουν το 1-0 με τον Σακκά. Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν και στο 18΄
ο Παπακώστας μετά από πάσα του Αμουτζιά μπήκε στη περιοχή και πλάσαρε
κάνοντας το 1-1.Στο 25΄ ο Παπακώστας κέρδισε την μπάλα έξω από την πε-
ριοχή των φιλοξενούμενων και περνώντας έναν αμυντικό πλάσαρε για το 1-2.
Η ΟΣΥΠΑ συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο 37΄σε σέντρα του Πατλιά από
δεξιά η μπάλα κτύπησε σε χέρι αμυντικού . Το πέναλτι εκτέλεσε επιτυχώς ο
Αμουτζιάς κάνοντας το 1-3. Στο Β΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη
μεγάλη ευκαιρία όταν στο 50΄ο Αμουτζίάς με ωραία προσπάθεια μπήκε στην
περιοχή πλάσαρε από πάνω τον τερματοφύλακα αλλά η μπάλα κτύπησε στο
οριζόντιο δοκάρι χάνοντας έτσι την ευκαιρία για το 1-4. Στο 55΄ εκτέλεση
φάουλ έξω από την περιοχή της ΟΣΥΠΑ ασθενής απόκρουση των αμυνόμε-
νων νέα σέντρα από δεξιά και ο Καλαλής με εκπληκτικό απ ευθείας γυριστό
σουτ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 2-3.Απο το σημείο αυτό και ύστερα η
ΟΣΥΟ πήρε τον έλεγχο του αγώνα και άρχισε να πιέζει για την ισοφάριση. Στο
65΄ κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε να το εκτελέσει ο Καλαλής όμως ο «κέρβε-
ρος» Κοντογεώργης με εκπληκτική εκτίναξη το απέκρουσε. Στο 72΄σε μια αν-
τεπίθεση της η ΟΣΥΠΑ έφτασε κοντά στο γκόλ όμως ο Γαβράς μετά από
ωραία προσπάθεια μπήκε στη περιοχή αλλά σούταρε αουτ δίπλα από το δο-
κάρι. Στο 78΄σε εκτέλεση φάουλ, πάλι από τον Καλαλή ο Κοντογεώργης απο-
κρούει την μπάλα προσπαθώντας να την στείλει κόρνερ αυτή όμως κτύπησε
στο οριζόντιο δοκάρι στην επιστροφή οι επιθετικοί προσπάθησαν με κεφαλιά
να την στείλουν στα δίχτυα όμως αυτή την φορά ο Κοντογεώργης την μπλό-
καρε σταθερά.Στο 85΄έγινε η τελευταία φάση του αγώνα. Ο Καλαλής εκτελεί,
για μια ακόμη φορά, φάουλ 15 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή πλάγια
από αριστερά. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και ενώ ο Κοντογεώργης πή-
γαινε προς την δεξιά γωνία του για  να την πιάσει αυτή κτύπησε στην ρίζα της
καθέτου δοκού. Το παιχνίδι είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  την μονομαχία
Καλαλή - Κοντογεώργη. Ο πρώτος εκτελούσε και ο δεύτερος απέκρουε. Από
την ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν ιδιαίτερα , πέραν του κορυφαίου Κοντογεώργη, οι Πατ-
λιάς, Δαμήλος, Παπακώστας και Αμουτζιάς, ενώ από την ΟΣΥΟ άρεσαν οι
Πιας, Καπερώνης και Καραγιάννης. 
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Σακκάς, Καπερώνης, Παπαχριστόπουλος, Αμπε-
λιώτης, Καραγιάννης, Γκαιδατζής, Καρίτζης, Καλαλής, Δήμος, Μυστίλογλου
(Καναβάκης, Ροδίτης, Πιας).
ΟΣΥΠΑ (Ανδρινόπουλος) : Κοντογεώργης, Πανόπουλος (Τσούμας, Νιώτης),
Πατλιάς, Κοτσοβός, Δαμήλος, Λειβαδάς, Κανέλλης, Αμουτζιάς, Δρακόπουλος,
Γαβράς, Παπακώστας. 
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 20η ΑΓΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 -6
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 -1
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Δ.Ο.Ε. 4 -2
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1 -3
Ο.Σ.Υ.Ο. Ο.ΣΥ.Π.Α. 2 -3
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 20 53 17 2 1 71 11
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 20 51 17 0 3 81 28
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 20 44 14 2 4 70 25
4 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 20 37 11 4 5 47 30
5 Ο.Σ.Υ.Ο. 20 31 9 4 7 41 30
6 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 20 28 8 4 8 50 42
7 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 20 28 9 1 10 34 45
8 Ο.ΣΥ.Π.Α. 20 23 7 2 11 37 47
9 Δ.Ο.Ε. 20 18 5 3 12 32 61
10 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 20 15 4 3 13 29 58
11 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 20 15 4 3 13 27 68
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 20 2 0 2 18 20 94

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)
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 Ο.ΣΥ.Π.Α.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 20η ΑΓΩΝ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Λ.Μ.Ε. 6 -2
Ο.Δ.Υ.Ε. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 -1
Ο.Α.Ε.Δ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 7 -0
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Γ.Λ.Κ. 5 -3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 20 49 16 1 3 67 28
2 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 20 49 16 1 3 69 31
3 Ο.Α.Ε.Δ. 20 39 12 3 5 60 35
4 Γ.Λ.Κ. 20 38 12 2 6 75 55
5 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 32 10 2 8 53 44
6 Ο.Λ.Μ.Ε. 20 26 8 2 10 45 48
7 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19 26 8 2 9 57 69
8 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 20 24 7 3 10 53 58
9 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 19 21 6 3 10 36 38
10 ΕΦΚΑ 20 19 5 4 11 39 57
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 20 13 4 1 15 34 80
12 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 20 8 2 2 16 24 69

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η)
ΕΦΚΑ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο.Λ.Μ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Δ.Υ.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Α.Ε.Δ.
Γ.Λ.Κ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

Σε καλό φεγγάρι κα όχι μόνον βρέ-
θηκε την Τετάρτη το Υπ Εσωτ/Περιφέ-
ρειας, αφού όχι μόνον πήρε το
εισιτήριο για τα ημιτελικά, αλλά οι
παίκτες του έδειξαν φοβερή προσή-
λωση και αφοσίωση σε όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα με την ΠΟΕ/ΥΕΘΑ.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν
τα δύσκολα… εύκολα και η ομάδα να
πάρει το εισιτήριο. Σε καλή μέρα βρέ-
θηκαν οι  Κωτσιόπουλος, Βαρυθυμιά-
δης , Μαυρέλης και Μακρίδης, που
υποστήριξαν με αυτοθυσία τα μετόπι-
σθεν και σπάνια άφησαν αμυντικά
κενά. Ενώ τα πολλά χιλιόμετρα που
κάλυψαν οι  Καστάνης με τον Πλατή,
δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφι-

σβήτησης της υπεροχής τους στη με-
σαία γραμμή, ενώ και οι παίκτες που
κάλυψαν τις υπόλοιπες  θέσεις και
την επίθεση (Συμεωνίδης, Δερβένης,
Χατζηλάρης και Κουρής),  ήταν υπο-
δειγματικοί και έφεραν εις πέρας την
αποστολή τους, που μόνον εύκολη
δεν ήταν. Και βεβαίως μεγάλος πρω-
ταγωνιστής ήταν ο Κουρής, που με τα
τέσσερα γκολ που σημείωσε έδειξε
πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.
Τέλος υποδειγματικό ήταν το κοου-
τσάρισμα απο τον Τάσο Στασινό-
πουλο, που παρουσιάστηκε
διαβασμένος στον αγώνα, ενώ ο σχε-
διασμός που έκανε όλη τη βδομάδα,
πέτυχε πλήρως.

ΟΣΥΟ - Δήμος Αθηναίων 1-2
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ - Υπ Εσωτ/Περιφ 2-5

Β’ Κατηγορία
ΟΑΕΔ - Ταχ Ταμ 1-1(8-9 πεν)
Υπ Παιδείας - ΓΛΚ 3-3(4-1 πεν)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ - Α’ Κατηγορία
Πυροσβεστική - Υπ Εσωτερικών
Δήμος Αθηναίων - ΠΟΕ/ΔΟΥ

Β’ Κατηγορία
Εμπορική - Ταμ Ταμιευτήριο
Υπ Παιδείας - ΕΦΚΑ
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Είχαν διάθεση οι νικητές
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΕΦΚΑ  6-2
Μεγάλη νίκη σημείωσε ο Δήμος Γαλατσίου
κόντρα στον ΕΦΚΑ, πατώντας γκάζι μετά το
60’ και βάζοντας άλλα τρια γκολ, με αποτέλε-
σμα να περάσει πιο εύκολα από ότι όλοι περί-
μεναν.  Η νίκη αυτή είναι η 8η συνολικά στο
πρωτάθλημα και είναι η τρίτη συνολικά σε ισά-
ριθμες τρεις τελευταίες αγωνιστικές .  Το σκορ
άνοιξε στο 5’ ο Στέλιος Κοσμάς για να διπλα-
σιάσει τα τέρματα στο 10’ ο Άρης Κοσμάς κά-
νοντας το 2-0.  Ο ΕΦΚΑ αντέδρασε σχετικά
γρήγορα και κατάφερε να σημειώσει άλλα δυο
γκολ και να φέρει τον αγώνα στα ίσα.  Έτσι
στο 25’ ο Γρίβας αρχικά μείωσε σε 2-1 και στο
30’ ο Ευθυμίου ισοφάρισε σε 2-2.  Παρ΄ όλη
αυτή  την εξέλιξη ο Δήμος  Γαλατσίου κατά-
φερε στο 35’ να πάρει και  πάλι το προβάδι-
σμα κάνοντας το 3-2 με τον Μανδηλαρά κι έτσι
να λήξει το πρώτο μέρος.  Στη επανάληψη  ο
Ευθυμίου με δεύτερο προσωπικό του τέρμα
ισοφάρισε σε 3-3 κι έδωσε μια άλλη διάσταση
στον αγώνα και περισσότερο ενδιαφέρον.
Όμως τα πάντα κρίθηκαν με δυο ενέργειες του
Τσούλου στο 60’ και 75’ που σφράγισε το τε-
λικό 5-3.  Δοκάρι είχε με μακρινό σουτ λίγο πιο
πάνω από το κέντρο ο Μπαντης Χρηστος.
Διακρίθηκαν από τον ΕΦΚΑ οι Ευθυμίου,
Ακτύπης, Σαββίδης και από το Δήμο οι Τσού-
λος και Μπαντής Χρ.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : Δημητρακοπουλος
Μπαντης Χρηστος Μπαντης Πετρος Σιωτας
Κοσμας Στέλιος Κοσμας Άρης Τσουλος Τζανης
Σκιαβαρας Μπιμπας Μανδηλαρας (Μπαντης
Παναγιωτης Ζώης Ζιαγκος).

Άνετη επικράτηση του Ταχ ταμ., που έχοντας
σε πολύ καλή μέρα τον συνήθη ύποπτο Γιώτη,
που σημείωσε τα πέντε από τα συνολικά έξι
γκολ, επικράτησε 6-2 της ΟΛΜΕ, σε έναν
αγώνα που είχε πολλά επιθετικά χαρακτηρι-
στικά.  Ήδη από το πρώτο μέρος οι γηπεδού-
χοι εκμεταλλεύτηκαν και το γεγονός πως οι
αντίπαλοί τους παρατάχθηκαν με δέκα παίκτες
και ήδη πήραν ένα γερό προβάδισμα με τον
Γιώτη να κάνει… πάρτι! Στο 15΄και 25΄σε δυο
φάσεις καρμπόν ο Γιώτης από πάσα του Συ-
ριανού έκανε το 2-0, όπως επίσης και το 4-0
έγινε με τον ίδιο τρόπο στο 38’, ενώ πέντε
λεπτά πιο πριν ο ίδιος με σουτ είχε σημειώσει
το 3-0.  Στη επανάληψη δεν άλλαξε κάτι από
τα δεδομένα. Στο 50’ ο Γιώτης από σέντρα του
Γιακαλή ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 5-0.
Μετά το γκολ αυτό η ΟΛΜΕ αφυπνίστηκε και
με τον  Δρούγκα που εκμεταλλευτηκε λάθος
του Κιορκτσή μείωσε σε 5-1. Το Ταχ Ταμ., κα-
τάφερε με το Χήκα να κάνει το 6-1 και ουσια-
στικά να παίρνει τη νίκη,  που ήθελε, χωρίς
ωστόσο να δημιουργήσει κάποια ανησυχία το
γκολ του Αποστολόπουλου στο 75’ που δια-
μόρφωσε το τελικό 6-2. Διακρίθηκαν από τους

νικητές οι Γιώτης και Συριανός, ενώ από την
ΟΛΜΕ οι Τσιγκούλης, Δρούγκας, Τσιντζος.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Τσότρραςμ,
Κιοεκτ΄σης, Μπλανας, Σθνοδνος, ΞΚανλερης,
Γιακαλλης, Συρινλος, Γιωτης, Χήκας (Νικολό-
πουλος).

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 7-0
Παράσταση για ένα ρόλο, ήταν ο αγώνας του
Υπ Γεωργίας με τους Εφοριακούς. Με πολλές
απουσίες οι φιλοξενούμενοι (χωρίς αυτό να
μειώνει τη νίκη των αντιπάλων τους), ήταν
επόμενο να μπορέσει να μπει στο ρυθμό και
δίκαια να ηττηθεί με σκορ 7-0. Κόντρα σε μια
άμυνα που είχε πολλά προβλήματα ήταν επό-
μενο το Υπουργείο να βρει εύκολα διαδρόμους
και να πάρει τη νίκη. Το πρώτο μέρος έληξε με
τους γηπεδούχους να προηγούνται 3-0 με
γκολ των 10’ Λάμπου στο 10’ με πλασέ), Γού-
ναρη στο 20’ με απευθείας φάουλ και του Γα-
ριπίδη στο 30’ με σουτ.  Στο δεύτερο μέρος
δεν άλλαξε κάτι, αφού το Υπουργείο συνέχισε
να πιέζει και κατάφερε να κάνει άλλα τέσσερα
γκολ. Ο Γαριπίδης στο 50’ με πλασέ σημείωσε
το 4-0, ενώ ο Λάμπος  στο 60’ με κεφαλιά μετά
από σέντρα του Παπαβασιλείου, ανέβασε το
δείκτη του σκορ στο 5-0.  Το τελικο 7-0, δια-
μόρφωσαν στο 74’ ο Γάγγος με πέναλτυ που
κέρδισε ο Λάμπος και στο  80’ ο Παπαβασι-
λείου μετά από σέντρα του Γούναρη. Όλοι
ήταν εξαιρετικοί από τους νικητές, αλλά ειδικό-
τερα διακρίθηκαν οι Μπαρμπαγιάννης, Γαριπί-
δης, Λάμπος και ο Φρουζάκης που στο
δεύτερο ημίχρονο ως τερματοφύλακας ήταν ο
κορυφαίος του γηπέδου (έπιασε και πέναλτι)
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ : Παπαβασιλείου, Ασωνίτης,
Σουβλερός ( 50’ Χατζηδιαμαντής), Τασούλης,
Μπούρας, Μπαρμπαγιάννης, Γαριπίδης, Γιαν-
νόπουλος ( 45’ Φρουζάκης), Γάγγος, Λάμπος (
75’ Κυριάκου), Γούναρης.

ΚΥΠΕΛΛΟ
Πολύ μεγάλο παιχνίδι έγινε μεταξύ του Υπ
Παιδείας και του ΓΛΚ. Απόδειξη αποτελεί το
σκορ, αλλά και το πάθος που έδειξαν και οι
δυο μονομάχοι. Πάντως η αλήθεια είναι πως
το ντέρμπι στην κανονική διάρκεια και παρά τα
έξι γκολ που σημειώθηκαν  (3-3) δεν ανέδειξε
νικητή. Έτσι η διαφορά και το εισιτήριο για την
επόμενη φάση, δόθηκε στη διαδικασία των
πέναλτι, όπου εκεί φάνηκε η ψυχραιμία των
παικτών του Υπουργείου και η ευστοχία τους,
αφού σημείωσαν τέσσερα τέρματα από την
άσπρη βούλα και δέχθηκε ένα. Μεγάλος πρω-
ταγωνιστής της κανονικής διάρκειας του
αγώνα ο Μητσιάκης που σημείωσε και τα τρια
τέρματα της ομάδος του κι έδειξε πως παρα-
μένει μια μεγάλη δύναμη. Ήταν εκείνος που
άνοιξε το σκορ στο 50’ ύστερα από κεφαλιά
μεταβίβαση του Πιπιλίκα, κάνοντας το 1-0. Το

ΓΛΚ ισοφάρισε σε 1-1 στο 60’ με πέναλτι του
Καλογιάννη. Μετά από πέντε λεπτά και πάλι ο
Μητσιάκης έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα
του κάνοντας το 2-1.  Όμως το ΓΛΚ δεν πτοή-
θηκε, αλλά αντίθετα  με δυο γκολ των Βελαέτη
και Καλογιάννη, πήρε το προβάδισμα σημει-
ώνοντας το 2-3.  Το τελικό 3-3 διαμόρφωσε και
πάλι ο Μητσιάκη στο 85’, στέλνοντας τις δυο
ομάδες στα πέναλτι, όπου το Υπουργείο επι-
κράτησε όπως προαναφέρθηκε 4-1.  Ευστό-
χησαν για τους νικητές οι Πουρναράς,
Έξαρχος, Μητσιάκης και  Πιπιλίκας, ενώ από
τους ηττημένους σκόραρε ο Φουντουλάκης.
Πάντως το Υπουργείο είχε δοκάρι με τον
Πουρναρά στο 15’ και ευκαιρίες τόσο με τον
τελευταίο όσο και με τους Μητσιάκη και  Καρα-
γιάννη. Διακρίθηκαν από τους νικητές, χωρίς
να υστερήσει κανείς οι Μουράτογλου, Μητσιά-
κης, Εξαρχος, Πουρναράς, Πιπιλίκας, ενώ από
το ΓΛΚ οι Παπαδόπουλος, Πέππας, Καλογιάν-
νης, Λογοθέτης, Μαρκόπουλος.

Ο.Α.Ε.Δ. - 
ΤΑΧ. ΤΑΜ  1-1 (8-9  πεν)
Το ότι ο αγώνας πήγε στα πέναλτι είναι μια έν-
δειξη που δείχνει πως τίποτε δεν ήταν εύκολο.
Οι δυο μονομάχοι έδειξαν από τη αρχή το
πάθος και τη θέλησή τους για να πάρουν το ει-
σιτήριο της πρόκρισης. Το άγχος ήταν ενδει-
κτικό και στις δυο πλευρές , που πρόσεξαν τις
άμυνες τους με συνέπεια να μείνει το 1-1
μέχρι τη λήξη.  Το πρώτο μέρος έληξε επίσης
ισόπαλο 0-0.  Το σκορ άνοιξε στο  65’ με κεφα-
λιά για τον ΟΑΕΔ  ο Ντράχα για να γίνει το 1-
0, ενώ  η  απάντηση από τους
φιλοξενουμένους ήρθε στο 80’ από τον Χήκα
που πήρε το ριμπάουντ σε ασταθή από-
κρουση του αντιπάλου , για να γίνει το 1-1,
που ήταν και το τελικό.  Ο αγώνας πήγε στα
πέναλτι όπου το Ταχ Ταμ πιο εύστοχος επι-
κράτησε 8-6, με τον Μαρσώνη  να αναδεικνύε-
ται   ο ήρωας της συνάντησης, αφού
απόκρουσε δυο πέναλτι και ουσιαστικά έδωσε
το εισιτήριο στην ομάδα του.  Ευστόχησαν
από την άσπρη βούλα οι Μπλάνας, Χήκας, Ια-
τρίδης Ηρ., Γιακαλής, Κιορκτσής, Γιαννάκης,
Γιώτης, Κανέρης και Τσότρας, ενώ από τη
μεριά του ΟΑΕΔ αστόχησαν οι Γεωργατζέλης
και Ράιος.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Νικολόπουλος, Γιαννάκης, Κιορκτσής, ενώ
από τον ΟΑΕΔ οι Ψυρίδης, Ντράχας.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Σταθόπουλος, Ντράχας,,
Κληρονόμος, Ραίος, Δίζος, Μπαρτζιώτης, Ψυ-
ρίδης, Κανελόπουλος. Σαμωνάκης, Γεωργα-
τζέλης, 
ΤΑΧ ΤΑΜ΄: Μαρσώνης,  Τσότρας, Γιαννάκης,
Μπλάνας, Κιορκτσής, Νικολόπουλος, Γιακα-
λής, Συριανός, Ιατρίδης  Ηρ., Χήκας, Κανέ-
ρης(Ιατρίδης Ν., Γιωτης). 

Ο.Δ.Υ.Ε. - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4-1
Όλοι μα όλοι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό, και ήδη η ΟΔΥΕ, έχει αποκτήσει πολλούς θαυμαστές…   Και τους περισσότερους μάλλον από το
χώρο της… Παιδείας, αφού σε δυο ισάριθμα παιχνίδια με ομάδα που πρεσβεύουν τους χώρους αυτούς με την ΟΛΜΕ (ισοπαλία 2-2) και πρό-
σφατα με το Υπ Παιδείας , πήρε τέσσερις πόντους!  Τώρα  όσον αφορά τη νίκη με το Υπ Παιδείας όλα ήρθαν μόνα τους, και από τη στιγμή που
οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν εύστοχοι. Στο 35’ ο Ασθενίδης με πλασέ από πάσα του Μποραζάνη έκανε το 1-0. Το οποίο διατήρησε ο Παπαμι-
χαήλ που φορώντας τα γάντια του πορτιέρο απόκρουσε σωτήρια φάουλ στο «Γ» (έπαιξε κι αυτός το ρόλο του στη νίκη).  Στην επανάληψη η
ΟΔΥΕ με τον Μποραζάνη διπλασίασε τα τέρματά της κάνοντας το 2-0. Το Παιδείας μείωσε σε 2-1 με τον Έξαρχο, όμως αυτό δεν πτόησε την
ΟΔΥΕ που βρήκε άλλες δυο φορές δίχτυα. Στο 75’ Μποραζάνης από πάσα του Βικάτου έκανε το 3-1 και πέντε λεπτά αργότερα ο Μίχος διαμόρ-
φωσε το τελικό 4-1.  Δοκάρι είχε ο Παπαναγιώτου στο 85’. Δεν υπήρχε υστερήσας από τους νικητές, ενώ από το Παιδείας που είχε δυο δοκάρια
με του Καραγιάννη και Πουρνάρα, άρεσαν οι Εξαρχος και Ιωσηφίδης. 
ΟΔΥΕ: Στόικος, Δανιηλίδης, , Βούζας Παπαμιχαήλ, Χατζηνικολαου Δρέκος, Μποραζάνης,Βικάτος, Παπαναγιώτου, Μίχος, Ασθενίδης,  Παγίδας,
Παιδούλιας
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