
Απο τις ομάδες που πράγματι δείχνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο σύνολο και στην ομαδικότητα, είναι
και το Υπ Γεωργίας. Όλοι όσοι φορούν τη φανέλα του, το ευχαριστιούνται δεόντως 

Η Οργανωτική Επιτροπή του
Αθλητικού Τομέα και ο Δημή-
τρης Μίχας, εύχονται σε όλους
Χρόνια Πολλά και Καλή Ανά-
σταση.
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Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 2
Παιχνίδι για γερά νεύρα ήταν αυτό μεταξύ της
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. και του Δήμου Αθηναίων, που
έληξε ισόπαλος 2-2. Με πολλές απουσίες πα-
ρατάχθηκαν οι γηπεδούχοι, αφού δεν  ειχαν
στη διάθεσή τους τόσο τον Τάπραντζη, όσο
και τους Βασιλείου, Τσούμαρη, Φτούλη Κ.,
Χρήστου, Πάσχο, Καρδούλας, ενώ ανάλογες
απουσίες είχε και ο Δήμος, με τη σοβαρότερη
αυτή του Τσαβδαρίδη. Ο Δήμος μπήκε δυνατά
στον αγώνα, ενώ αντίθετα η ΠΟΕ/Δ0Υ έδειξε
μεγάλη χαλαρότητα. Όμως προς τέρψη των
φιλοξενουμένων αυτή η υπεροχή λειτούργησε
ανίστροφα, αφού οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι
που έχασαν κλασσικές ευκαιρίες με τον Βέρρο
στο 15’ και 20’. Παρ’ όλα αυτά ο Δήμος ήταν
εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 30’, σημει-
ώνοντας το 0-1 με τον Μαχαίρα.  Η ισοφάρισε
ήρθε μετά από πέντε λεπτά με εύστοχο χτύ-
πημα πέναλτι του Γκόγκα σε ανατροπή του
Μπουζινέκη, που έκανε το 1-1.  Πάντως η
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ., θα μπορούσε να είχε πάει στα
αποδυτήρια νικήτρια αν ο Βέρρος δεν τραυμα-
τίζονταν λίγο πριν τη λήξη, όταν βρέθηκε σε
καλή θέση, με συνέπεια να απωλέσει τεράστια
ευκαιρία.  Η Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. κατάφερε να πάρει
το προβάδισμα στο 55’ με τον Γκόγκα να κάνει
το 2-1. Δεν πρόλαβαν να χαρούν το γκολ οι
γηπεδούχοι και ο Δήμος κέρδισε πέναλτι το
οποίο εκτέλεσε ο Μαχαίρας για να κάνει το 2-
2, που ήταν και το τελικό.  Στη συνέχεια και οι
δυο μονομάχοι προσπάθησαν να σκοράρουν,
χωρίς επιτυχία με την Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. να χάνει
κλασσικές ευκαιρίες, οι οποίες δεν είχαν αισιο
τέλος για να παραμείνει ως τελικό αποτέλεσμα
το 2-2. Μεταξύ διακριθέντων υπέρτεροι ήταν
για τους γηπεδούχους οι Κατσιπάνος, Μπουζι-
νέκης, Βέρρος, ενώ από τον Δήμο οι Μαχαι-
ρας, Ροντρίγκεζ και Κοντιζάς. 
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.: Κατσιπάνος, Καμίδης, Τσαμα-
δής, Μηλαδόπουλος, Γκόγκας, Μπουζινέκης,
Κοκορόσκος, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Ζω-
χιός, (Ζαρωτιάδης, Φτούλης Εμ., Ξυπολιάς).

ΥΠ.ΠΟ - ΒΟΥΛΗ  4-3
Πολλά γκολ, ακόμα πιο πολλές φάσεις μπρο-
στά στα καρέ των δύο ομάδων, απίστευτες
αποκρούσεις από τους δύο κιπερ, εναλλαγές
στο σκορ με τελικό νικητή το ΥΠ.ΠΟ. με σκορ
4-3. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Βουλή στο
0-0 με τον Ζουγκα να βγάζει από πλάγια την
πάσα στον Βαγγέ και αυτός με μια το πλασέ
και με υπερένταση ο Τερματοφύλακας σε κόρ-
νερ. Ο Ξαφακης την πολύ ωραία πάσα στον
Ζουγκα και στο τετ α τετ ο Τερματοφύλακας
έσωσε σίγουρο γκολ Στη συνέχεια το ΥΠ.ΠΟ.
πήρε την πρωτοβουλία, έκανε ευκαιρίες με Πε-
τρόπουλο κ Καραμανιδη, προηγήθηκε στο 17
με ωραίο σουτ του Καραμανιδη, έχασε μεγάλη

ευκαιρία στο 24 για το 2-0 όταν συνδυασμος
των Καραμανιδη, Πετρόπουλου, έφερε τον
Κάρα, μόνο του απέναντι στον κιπερ, αντί να
πλασάρει όμως, προτίμησε να σιγουρέψει το
γκολ, δίνοντας πάσα στον Πετρόπουλο, το
γκολ του οποίου ακυρώθηκε ως οφσάιντ... Στο
26 ο Πετρόπουλος έχασε μεγάλη ευκαιρία,
όταν αφού πέρασε δύο αμυντικούς σουταρε
μόλις άουτ, στο επόμενο λεπτο σουτ του Κα-
ραμανιδη απέκρουσε εντυπωσιακά ο κιπερ,
στο 29 σουτ μόλις άουτ του Κουτσογιαννη....
Κι εκεί που φαινόταν ότι το σκορ θα πάρει με-
γάλες διαστάσεις υπέρ του ΥΠΠΟ, η ομάδα
της Βουλής  με δύο απανωτά χτυπήματα
έκανε το 1-2 στο 33 ο Ξαφακης έβγαλε με
πολύ ωραία πάσα τον Ζουγκα σε θέση τετ α
τετ και αυτός με δυνατό σουτ έκανε το 0-1. Και
πάλι ο Ξαφακης την κάθετη στην πλάτη της
άμυνας στον Ζουγκα αυτός στον Βαγγέ ,ο επι-
θετικός της Βουλής δεν έπιασε το σουτ γεμάτο
αλλά η μπάλα κατέληξε στον Ασημακόπουλο
που με πλασέ έκανε το 2-1 για τη Βουλή στο
39’.  Το Υπουργείο πίεσε και ισοφάρισε στο 43
με έξοχο γκολ του Γαβριηλακη, σουτ από
κοντά. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι
άνοιξε, χάθηκαν πολλές ευκαιρίες κυρίως από
το ΥΠΠΟ, με τους δύο τερματοφύλακες να κα-
τεβάζουν ρολά στην κυριολεξία, όμως στο 72
ο Στόικος με υπέροχη εκτέλεση φάουλ έστειλε
τη μπάλα στα δίχτυα του κιπερ της Βουλής
γράφοντας το 3-2 . Στο 76 ο Πετρόπουλος
αφού άδειασε όλη την άμυνα έδωσε στον Κα-
ραμανιδη που με όμορφο πλασέ έκανε το 4-2.
Στο 81 και 85 ο κιπερ της Βουλής με δύο Φαν-
ταστικες αποκρούσεις κράτησε το 4-2 και στο
88 με ωραία προσπάθεια η Βουλή μείωσε σε
4-3 με τον Αρβανίτη ύστερα από ωραία πάσα
στου Εμιρζα. 
ΥΠΠΟ: Παρλαμεντης, Τριανταφύλλου, Φωτά-
κης(81 Μάρκου), Μαντάς, Γαβριηλακης , Γκα-
βελας (75 Ζερινος), Στόικος, Κουτσογιαννης,
Καλογερόπουλος, Καραμανιδης, Πετρόπου-
λος.
ΒΟΥΛΗ Κεπιδης Γροντης Ρεντος Γουργιώτης
Βασιος Γκοτζαμάνης Εμιρζας Ασημακόπουλος
Ξαφακης Ζουγκας Βαγγές (Αρβανίτης Πασχα-
λίδης).

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - Δ.Ο.Ε. 0-7
Οι πολλές απουσίες από τη μεριά της ΠΟΕ-
ΔΗΝ, ήταν η κύρια αιτία που ο δείκτης του
σκορ, αφήνιασε και εκτοξεύτηκε στα ύψη. Ενώ
παράλληλα και οι παίκτες της ΔΟΕ, βρέθηκαν
σε εξαιρετική ημέρα και εκμεταλλεύτηκαν αυτό
το γεγονός, με συνέπεια το ματσάκι να μετα-
τραπεί σε και καλή προπόνηση, ενώ το 7-0,
ίσως και να ήταν λίγο, μπρος στην πραγματική
εικόνα που παρουσίασαν οι δυο μονομάχοι.
Στο 10’ ο Γιώτης από πάσα του Εμμανουήλ

άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1, για να διπλα-
σιάσει τα τέρματα στο 15’ ο Τσιτλακίδης με πέ-
ναλτι που κέρδισε ο Κουτσούκος.  Το πρώτο
μέρος έληξε στο 35’ με τον Σερέτη να κάνει το
0-3, ύστερα από ωραία μεταβίβαση του Κου-
τσούκου.  Στην επανάληψη η ΔΟΕ, εξακολου-
θούσε να είναι καλύτερη και να πιέζει. ΄Στσι
στο 55’ με ατομική ενέργεια ο Κουτσούκος
έκανε το 0-4, για να ακολουθήσουν άλλα τρια
γκολ. Στο 60’ ο Κοντοβάς, ανέβασε το δείκτη
του σκορ στο 0-5, ο Γουναρίδης στο 65’ σε 0-6
και το σκορ έκλεισε στο 80’ ο Κουτσούκος με
το δεύτερο προσωπικό τέρμα, σημειώνοντας
το τελικό 0-7.  Δεν υπήρξε υστερήσας από
τους νικητές. 
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Αβραμίδης, Εμμανουήλ, Τσίν-
τζος, Τσιτλακίδης, Αγιανίδης, Χριστοδουλόπου-
λος, Κοντοβάς, Γιώτης, Σερέτης, Κουτσούκος,
(Παπαθανασίου,  Χαιδεμένος, Γουναρίδης,
Πανάγος).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - 
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2-3
Σημαντική νικη σημείωσε ο Υπουργείο κόντρα
στην Πυροσβεστική και μάλιστα αυτή η νίκη
αποκτά πολύ μεγάλη αξία, αφού ήρθε την ίδια
στιγμή που ο Δήμος Αθηναίων πετούσε πόν-
τους  με την ΠΟΕ/Δ0Υ, φέρνοντας ισοπαλία!
Έτσι με τη νίκη του αυτή το Υπουργείο πλη-
σίασε επικίνδυνα τους πρωτοπόρους και εμ-
μέσως πλην σαφώς τους απειλεί για τη
συνέχεια.  Γενικά ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυ-
νατό σε όλα τα επίπεδα και όπως αποδείχ-
θηκε κρίθηκε στο γκολ. Το Υπουργείο παρότι
ίδρωσε για να προηγηθεί ακόμη και με 2-0, εν
τούτοις λίγο έλλειψε να πετάξει το 3ποντο,
αφού η Πυροσβεστική ισοφάρισε σε 2-2 και
απείλησε! Στο 7’ ο Καστάνης ανατράπηκε και
ο Χατζηλάρης από την άσπρη βούλα έκανε το
0-1. Τα γκολ διπλασίασε στο 18’ ο Πλατής από
πάσα του Χατζηλάρη κάνοντας το 0-2, με το
οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη
η Πυροσβεστική μπήκε δυνατά και κατάφερε
αρχικά να μειώσει σε 1-2 στο 55’ με τον Τσα-
κνιά και στο 80 με τον Ευσταθίου να κάνει το
2-2. Εν τέλει ο Πλατής ήταν εκείνος  που στο
85’ με ωραία προσπάθεια έκανε το 2-3, που
ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικη-
τές οι Πλατής, Χατζηλάρης. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ : Βύρρος, Ευσταθίου, Τσα-
κνιάς, Τσαλκιτσίδης, Ζέρβας, Πλιατσικούρης,
Πήλιουρας, Κανέλλος, Στυλιανού, Καραμάνος,
Φραγκογιάννης, (Καρβούνης).
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Ζερβας, Μαυρέλης,
Μακρίδης, Νακόπουλος, Κωτσιόπουλος, Κα-
στάνης, Συμεωνίδης, Κορμέτζας, Πλατής, Χα-
τζηλάρης, Κοντοπουλος. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - Ο.Σ.Υ.Ο. 3-3
Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η ομάδα των Επιμελητηρίων, που παρότι κόντρα στην ΟΣΥΟ, όχι μόνον δεν κατέθεσε τα «όπλα», αλλά έβαλε δύ-
σκολα στους φιλοξενουμένους που παροτι προηγήθηκαν δυο φορές και αφού πρώτα έκαναν την ολικη ανατροπή, εν τούτοις στο τέλος δεν
πήραν τη νίκη, που ήθελαν. Στο σκορ προηγήθηκαν τα Επιμελητήρια στο 27’ ύστερα από αμυντικό λάθος. Όμως μετά από ένα λεπτό η ΟΣΥΟ
ισοφάρισε σε 1-1 με πλασέ του Τσακνάκη μέσα από την περιοχή.  Στο 44’ ο Καλαλής, δέχθηκε ωραία παράλληλη σέντρα και με πλασέ έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 1-2, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη ο ρυθμός ανέβηκε και στο 70’ τα
Επιμελητήρια ισοφάρισαν σε 2-2. Όμως η ΟΣΥΟ με τον Δήμο πήρε και πάλι τα προβάδισμα, σημειώνοντας το 2-3, με τη βοήθεια αντιπάλου
του. Κι ενώ όλοι πίστεψαν πως έτσι θα έληγε το ματσάκι τα Επιμελητήρια κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 3-3, που ήταν και το τελικό. Διακριθη-
καν από τους νικητές οι Παπαχριστόπουλος, Τσακνάκης, Καραγιάννης, Ροδίτης. 
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καναβάκης, Καραγιάννης, Ροδίτης, Παπαχριστόπουλος, Σακκάς, Γκαιδατζής, Καλαλής, Τσακνάκης, Δήμος, Καπερώνης
(Μυστιλόγλου, Καρίτζης).
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Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - Ο.ΣΥ.Π.Α. 1-2
Εκπληκτική εμφάνιση και σημαντική νίκη για την ΟΣΥΠΑ. Στα πρώτα λεπτά
του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ελέγξουν τον ρυθμό αλλά
η ΟΣΥΠΑ, με  πολύ σωστή τακτική από τον coach Ανδρινόπουλο, δεν επέ-
τρεψε στους αντίπαλους  επιθετικούς να την απειλήσουν. Αντιθέτως όποτε
έβγαινε στην επίθεση με τον «ιπτάμενο» Καλλώνη, η απουσία του οποίου για
1 μήνα ήταν καθοριστικής σημασίας για την ΟΣΥΠΑ, και τον Παπακώστα δη-
μιουργούσε αναστάτωση στην άμυνα του Υπουργείου. Συγκεκριμένα στο 20΄
ο Παπακώστας από καλή θέση μέσα στην περιοχή σουτάρει ελάχιστα άουτ.
Στο 25΄ο Καλλώνης μπαίνει στη περιοχή σουτάρει για να αποκρούσει ο Δορί-
ζας. Στο 30΄μετά από κάθετη πάσα του Παπακώστα  στη πλάτη της άμυνας
των φιλοξενούμενων   ο Καλλώνης (κορυφαίος του αγώνα) πλασάρει τον
εξερχόμενο τερματοφύλακα και ανοίγει το σκορ. Στο 35΄ φάουλ πάσα του Πα-
πακώστα στον Πατλιά  το σουτ του οποίου απέκρουσε ο Δορίζας. Στο Α΄ ημί-
χρονο κλασική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους έχασαν στο 43’ όταν από
λάθος συνεννόηση των αμυνόμενων ο Κουκόπουλος βρέθηκε μόνος του μέσα
στη μεγάλη περιοχή πλάσαρε τον εξερχόμενο Γέργη άλλα έστειλε τη μπάλα
ελάχιστα άουτ. Στο Β΄ ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ φρέσκαρε την άμυνα της και δίνον-
τας χώρο στους φιλοξενούμενους αφ ενός έκλεισε τους χώρους στην άμυνα
και σε κάθε επίθεση «έβγαζε φωτιές». Ετσι στο 50΄ο Κανέλλης ύστερα από
πάσα του Αμουτζιά μέσα από την μεγάλη περιοχή απέναντι από τον τερματο-
φύλακα πλασάρει αδύναμα στη δεξιά γωνία για να πέσει ο Δορίζας και να
αποκρούσει. Η ΟΣΥΠΑ είχε δύο κλασικές ευκαιρίες για καθαρίσει το παιχνίδι
στο 58΄με τον Παπακώστα ο οποίος από πάσα του Καλλώνη μπήκε κάθετα
στη περιοχή μόνος απέναντι στον Δορίζα πλασάρει και η μπάλα πέρασε «σα-
διστικά» ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι και στο 65΄με τον Καλλώνη
που ξεκίνησε από τη σέντρα πέρασε 2 αντιπάλους και βρέθηκε απέναντι στον
τερματοφύλακα που έκανε έξοδο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και ενώ
μπορούσε να δώσει τη μπάλα αριστερά του στον αμαρκάριστο Γραβά προτί-
μησε να σουτάρει και να στείλει τη μπάλα άουτ. Το ΥΕΘΑ στο διάστημα αυτό
είχε μια σέντρα σουτ στο 62΄που πέρασε άουτ και ένα σουτ του Καραβασιλει-
άδη στο 70΄ που απέκρουσε σε κόρνερ ο Γέργης. Κόντρα στην εικόνα του
παιχνιδιού που η ΟΣΥΠΑ έχανε τις κλασικές ευκαιρίες το ΥΕΘΑ κατάφερε  στο
75΄να ισοφαρίσει όταν σε σέντρα από αριστερά μέσα στη περιοχή των γηπε-
δούχων ο Γέργης έκανε έξοδο για να διώξει αλλά δεν τα κατάφερε με συνέ-
πεια ο Βάγιας με πλασέ να κάνει το 1-1.Εκεί που φαινόταν ότι ο αγώνας πάει
για ισοπαλία στο 88΄ ο κορυφαίος του αγώνα Καλλώνης πήρε τη μπάλα στη
σέντρα και ξεκίνησε την κούρσα του προς την αντίπαλη εστία. Λίγο έξω από
την περιοχή ανατράπηκε από δύο αντιπάλους. Στη φάση αυτή τραυματίστηκε
σοβαρά και απεχώρησε. Το φάουλ ανέλαβε να εκτελέσει ο Αρχηγός της
ΟΣΥΠΑ Κοντογεώργης ο οποίος με εκπληκτική εκτέλεση «α λα Πλατινί» πέ-
ρασε τη μπάλα πάνω από το τείχος στέλνοντας την στο δεξί  γάμα της εστίας
του Δόριζα που παρά την εκτίναξη που έκανε δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το
τέρμα. Από τους γηπεδούχους όλοι υπερέβαλαν εαυτούς όμως υπέρτεροι
ήταν οι Καλλώνης, Γαβράς, Πατλιάς, Παπακώστας και ο αρχηγός Κοντογεώρ-
γης.  Σε κακή μέρα βρέθηκε το σύνολο των παικτών της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ.
ΟΣΥΠΑ (Χρήστος Δραγώτης-Γιώργος Ανδρινόπουλος); Γέργης, Πατλιάς, Δα-
μήλος (Δρακόπουλος), Κοντογεώργης, Κοτσοβός, Κανέλλης, Σακαρέλλος
(Πανόπουλος), Αμούτζιας, Παπακώστας (Κίτσιος), Γράβος, Καλλώνης (Νιώ-
της).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας,
Βάγιας, Γιαννακάκης, Σακκάς, Παρούσης, Ηλιόπουλος, Μουζής, Καραβασιλει-
άδης, Κουκόπουλος, Χαρακάκος (59′ Μυκωνιάτης), Αγγελίδης.

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 18η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 -2
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 -3
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Δ.Ο.Ε. 0 -7
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Ο.ΣΥ.Π.Α. 1 -2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο. 3 -3
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2 -3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 18 47 15 2 1 60 6
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 18 45 15 0 3 74 28
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 18 41 13 2 3 62 19
4 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 18 36 11 3 4 45 26
5 Ο.Σ.Υ.Ο. 18 31 9 4 5 39 23
6 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 18 22 6 4 8 44 39
7 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 18 22 7 1 10 27 41
8 Ο.ΣΥ.Π.Α. 18 17 5 2 11 31 45
9 Δ.Ο.Ε. 18 17 5 2 11 29 56
10 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 18 15 4 3 11 27 52
11 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 18 15 4 3 11 26 59
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 18 2 0 2 16 17 87

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η)
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 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 18η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε. ΕΦΚΑ 0 -7
Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Λ.Μ.Ε. 3 -2
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 -2
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 0 -4
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4 -2
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Γ.Λ.Κ. 3 -9

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 18 43 14 1 3 57 24
2 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 18 43 14 1 3 56 29
3 Γ.Λ.Κ. 18 35 11 2 5 69 48
4 Ο.Α.Ε.Δ. 18 33 10 3 5 54 33
5 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 18 32 10 2 6 50 37
6 Ο.Λ.Μ.Ε. 18 25 8 1 9 41 40
7 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 18 24 7 3 8 50 45
8 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 17 20 6 2 9 46 62
9 ΕΦΚΑ 18 19 5 4 9 35 45
10 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 17 18 5 3 9 27 35
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 18 9 3 0 15 28 77
12 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 18 8 2 2 14 23 61

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η)
ΕΦΚΑ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο.Λ.Μ.Ε. Ο.Δ.Υ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γ.Λ.Κ. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

71
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 18ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 71

12
Συνολικά εννιά γκολ σημειώθηκαν
στον αγώνα μεταξύ των ομάδων:
Τελωνειακοί - ΓΛΚ 3-9
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ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ -  ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 0 4
Τη μεγαλύτερη έκπληξη του πρωταθλήματος
της Β κατηγορίας, έκαναν οι Εφοριακοί επι-
κρατώντας του μέχρι πρότινος πρωτοπόρου
Ταχ Ταμ, με σκορ 4-0.  Οι νικητές έπαιξαν
καλό και ορθολογικό ποδόσφαιρο, με αποτέλε-
σμα στο τέλος να πάρουν, όπως αποδείχθηκε
μια εύκολη νίκη. Το σκορ άνοιξε στο 20’ ο Να-
βρόζογλου κάνοντας το 0-1, ενώ το πρώτο
μέρος έκλεισε με τον Φίλο να διπλασιάζει τα
τέρματα κάνοντας το 0-2. Στην επανάληψη οι
Εφοριακοί δεν αρκέστηκαν στα δυο γκολ που
σημείωσαν στο πρώτο και έψαξαν για ένα
τρίτο, ώστε να εξασφαλίσουν τη νίκη τους. Και
τα κατάφεραν αφού στο 65’ με τον Μακράκη
να κάνουν το 0-3. Ενώ ο Κυριακού στο 75’
σφράγισε το τελικό 0-4, που έδωσε τη νίκη
στην ομάδα του. Διακρίθηκαν από τους νικη-
τές οι Ναβρόζογλου, Τσιάρας και Κυριακού. 

Ο.Δ.Υ.Ε. ΕΦΚΑ 0-7
Παράσταση για ένα ρόλο ήταν η αναμέτρηση
μεταξύ των ομάδων ΟΔΥΕ – ΕΦΚΑ με τον δεί-
κτη του σκορ να σταματά στο 7-0. Βέβαια στο
παιχνίδι αυτό, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, αφού πα-
ρουσιάστηκαν με εννια παίκτες κι αυτό όπως
ήταν επόμενο κόστισε. Ο ΕΔΚΑ από τη μεριά
του βρήκε έδαφος και κατάφερε να σημειώσει
επτά γκολ , με τους Οικονόμου και Ευθυμίου
να στέλνουν την μπάλα από δυο φορές στα δί-
χτυα του  Αποστολάκου, ενώ το πρώτο μέρος
έληξε 0-4. Μόλις στο 2’ ο Ευθυμίου άνοιξε το
σκορ, κάνοντας το 0-1, για να διπλασιάσει τα
τέρματα τα τέρματα ο Οικονόμου στο 20’, ενώ
ήταν και ο σκόρερ του 0-4 στο 30’, με τον Πο-
λυγένη να σημειώνει ενδιάμεσα και στο 25’ ο
Πολυγένης το 0-3.  Στην επανάληψη δεν άλ-
λαξε κάτι από την εικόνα, απλά οι φιλοξενού-
μενοι γκάζωσαν περισσότερο και κατάφεραν
να σημειώσουν άλλα τρια γκολ. Στο 70’ ο Ευ-
θυμίου έκανε  το 0-5 για να πάρουν τη σκυ-
τάλη ο Χρησταρας και ο Μπούζης που στο 75’
και 89’ διαμόρφωσαν το τελικό 0-7. Ουδείς
υστέρησε από του νικητές, ενώ από τους ηττη-
μένους άρεσαν οι Παπαναγιώτου, Χατζηνικο-
λάου και Δανιηλίδης. 
ΟΔΥΕ: Αποστολάκος, Βούζας, Χατζηνικολάου,
Καντζούρης, Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου, Στόι-
ιος, Παγίδας, Μίχος, Βικάτος, Ασθενίδης, 
ΕΦΚΑ: Γεωργούλης, Πολυγένης Σταυρακάκης
Σαββίδης, Χριστόπουλος Σιουνας,  Ευθυμίου
Τσαλαπατάνης Χρησταρας Οικονόμου Μπού-
ζης, (Ακτύπης, Τσουβαλτζίδης,  Κατσαβός
Λύκος Δημόπουλος)

Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Λ.Μ.Ε. 3-2
Επανήλθε στις νίκες ο ΟΑΕΔ. Κι αυτή τη φορά
τα κατάφερε, κόντρα στην ΟΛΜΕ, που του

έβαλε δύσκολα παρά τα όποια προβλήματα
έχει σε ότι αφορά την παρουσία των παικτών
του. Βέβαια δεν θα πρέπει με τίποτε να υπο-
βαθμιστεί η μεγάλη νικη των γηπεδούχων,
αφού είχαν το σθένος να το παλέψουν μέχρι
τη λήξη και δίκαια να πάρουν τη νίκη και να
βρεθούν στην 4η θέση της βαθμολογίας.  Το
σκορ ανοιξε στο 18 ο Ψυρίδης’, για να διπλα-
σιάσει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 32’ ο
Γιοχάλας, κάνοντας το 2-0. Στο 40’ ο Λύτρας
μείωσε σε 2-1, που ήταν και το σκορ του πρώ-
του μέρους.  Στην επανάληψη η ΟΛΜΕ μπήκε
δυνατά στον αγώνα και κατάφερε με τον
Λύτρα να φέρει τον αγώνα στα ίσα, ισοφαρί-
ζοντας σε 2-2 στο 65’.  Τελικά ο ΟΑΕΔ πήρε τη
νίκη στο 66’ με τον Ψυρίδη που έκανε το 3-2,
που ήταν και το τελικό’  Πάντως το σκορ θα
μπορούσε να είχε αυξηθεί, αν  οι ευκαιρίες
που χάθηκαν και από τις δυο μεριές, είχαν
αίσια κατάληξη. Διακρίθηκαν από τους φιλοξε-
νουμένους οι Λύτρας, Δόγιας, Τσόκρης και
Τσιγκούλης, ενώ από τους νικητές οι Ψυρίδης
και Γεωργατζέλης.
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης Συνέσιος, Ευθυμιάδης,
Σταθόπουλος, Ντράχας, Γεωργατζέλης, Γιοχά-
λας, Κληρονόμος, Ραίος, Δίζος, Μπαρτζιώτης,
Ψυρίδης, Κανελόπουλος. 
ΟΛΜΕ: Αποστολόπουλος Βουτυρέας Λιάσκος
Σπαντιδάκης Γασπαρίδης Τσόκρης, Δόγιας,
Λύτρας Δωδέκατος Πούλος Τσιγκούλης (Πα-
παϊωάννου, Πετώνης).

Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3-2
Έχοντας ένα δυνατό αντίπαλο το Υπ. Παιδείας
αλλά και την κούραση μιας και η ομάδα της π.
Εμπορικής εδώ και 4 βδομάδες συμμετέχει και
στο πρωτάθλημα των τραπεζών κατάφερε να
επικρατήσει με 3-2 συνεχίζοντας το σερί των
νικών και το κυνήγι της κορυφής . Το ξεκίνημα
του ματς ήταν εκρηκτικό  και στα πρώτα 20’ το
σκορ ήταν ήδη 2-2 . Η ομάδα του Υπ. Παι-
δείας ξεκίνησε δυνατά το ματς και κατάφερε να
προηγηθεί με ενά εντυπωσιακό γκολ όταν στο
10’ ο Καραγιάννης με ψηλοκρεμαστό σουτ
έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και
μετά στο βάθος της εστίας του ανύμπορου να
αντιδράσει Λιάρου. Παρά την ψυχρολουσία οι
τραπεζικοί αντέδρασαν άμεσα και με κάθετη
πάσα του αρχηγού Βαρδακώστα ο Γεωργό-
πουλος βρέθηκε φάτσα με το τέρμα και με
όμορφο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1 . Πέντε λεπτά
αργότερα ο Άνθης με σουτ έξω από την πε-
ριοχή έδωσε το προβάδισμα στους τραπεζι-
κούς . Το Υπουργείο δεν τα παράτησε και
αμέσως μετά στο 18’ ο Ζαρνακούπης με άλλο
ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην αρι-
στερή γωνία του Λιάρου ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Στο 40’ ο Λιάσκος ανατράπηκε από τον τερμα-

τοφύλακα του Υπ. Παιδείας και ο Άνθης από
την άσπρη βούλα έκανε το 3-2 που ήταν το
σκορ του ημιχρόνου αλλά και ταυτόχρονα το
τελικό σκορ μιας και στο δεύτερο ημίχρονο και
με εμφανή τα σημάδια της κούρασης η ομάδα
της π. Εμπορικής προσπαθούσε με κυκλοφο-
ρία της μπάλας άλλα και με αργό ρυθμό να
κρατήσει το αποτέλεσμα . Ο τερματοφύλακας
των τραπεζικών Λιάρος ήταν καθοριστικός
όπου χρειάστηκε στο δεύτερο ημίχρονο κρα-
τώντας ανέπαφη την εστία του σε όλο το δεύ-
τερο ημίχρονο, ενώ μοιραίοι του αγώνα
αποδείχθηκαν οι Μητσιάκης, Ζαρνακουπης,
Καραγιάννης και Πουρναράς.  Διακρίθηκαν
από την ομάδα της π. Εμπορικής οι : Τσάμ-
πρας – Κεχαγιάς – Μιχαλόπουλος και οι Έξαρ-
χος, Μητσιάκης και Τζώρτζης από το
Υπουργείο. 
ΕΝ.Α.Σ : Λιάρος – Μανωλάκος (80’ Καράπας)
– Κεχαγιάς – Τσάμπρας – Μιχαλόπουλος (80’
Κιούσης) – Άνθης (70’ Κουτσουπιάς) – Γιγκλάς
(46’ Βλάμης) – Γεωργόπουλος – Λιάσκος (75’
Παναγιωτάρας) – Δανέζης ( 75’ Δημητρόπου-
λος) – Βαρδακώστας .

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Γ.Λ.Κ. 3-9
Συνεχίζει τις εκπληκτικές του εμφανίσεις το
ΓΛΚ, αυξάνοντας το θαυμασμό όλων για τη
φετινή του πορεία. Μια πορεία που αναμφί-
βολα ξεκινά από την καλή του αγωνιστική ει-
κόνα και τη θέληση που έχουν όλοι, να
στείλουν την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται στο
βαθμολογικό πίνακα. Σε μεγάλη μέρα ο Βελαέ-
της σημείωσε τέσσερα γκολ και έδειξε σε ένα
ακόμη παιχνίδι πως δίκαια όλοι τον θεωρούν
ως ένα παίκτη κλειδί στη φετινή καλή πορεία
της ομάδος. Τρια γκολ σημείωσε επίσης ο Κα-
λογιάννης συμβάλλοντας στη μεγάλη νίκη με
τους Τελωνειακούς. Ενώ σκόραραν και οι
Πέππας, Λογοθέτης. Για τους ηττημένους σκό-
ραραν οι Παπαδόπουλος, Μαντάς και Σφύρης

Ίσως αγωνιστική στις 1/6
Λόγω των πολλών δυσκολιών που δημιουρ-
γούνται λόγω των εκλογών, ο Αθλητικός Το-
μέας, έχει αναμορφώσει το πρόγραμμα. Στο
πλαίσιο αυτό υπάρχει σκέψη να διεξαχθούν
αγώνες στις 1 Ιουνίου, που είναι το Σαββατο-
κύριακο των επαναληπτικών.  Παρακαλούνται
όλες οι ομάδες να επικοινωνήσουν με τον κ.
Μίχα και να καταθέσουν τη συμμετοχή τους ή
οχι.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4-2
Κι όμως αυτό που λίγο πριν την έναρξη του αγώνα φάνταζε ως υπερβολή, στη λήξη αποδείχθηκε πως δεν ήταν. Ο Δήμος παίζοντας μεστό και
ουσιαστικό ποδόσφαιρο κατάφερε να φύγει νικητής και μάλιστα με το ευρύ 4-2. Το σκορ άνοιξε ο Σκιαβάρας κάνοντας το 1-0 για να ισοφαρίσει ο
Μπαρμπαγιάννης σε 1-1. Όμως ο Δήμος Γαλατσίου, δεν σήκωσε λευκή πετσέτα, αλλά πίεσε και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με τον Χρή-
στο Μπαντή, που έκανε το 2-1, ενώ ο Παπαδόπουλος ήταν εκείνος που έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 3-1.  Το Υπουργείο
δεν πτοήθηκε μπρος σ’ αυτό το σκορ, και μείωσε σε 3-2.  Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε ο Μανδηλαράς.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης, Μπαντης Χρηστος, Μπαντης Πετρος, Σιωτας,  Μπιμπας Τζανης Δήμος Μανδηλαρας Παπαδόπου-
λος Μορτης Σκιαβαρας
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