
Πολύ μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε η ΠΟΕ/ΔΟΥ στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς με 
αντίπαλο το ΥΠΠΟ, που επικράτησε 6-1

Οι μισές και μια ακόμη ομάδα
κατάφεραν στην πρεμιέρα του
πρωταθλήματος, να αποκομί-
σουν μόνον κέρδη. Και μέσα σ’
αυτές υπολογίζονται η Βουλή
και η ΠΟΕΔΗΝ, που έχουν απο
έναν πόντο
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ΠΟΕ/ΔΟΥ – ΥΠΠΟ 6-1
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η
ομάδα της  ΠΟΕ/ΔΟΥ, στην πρεμιέρα του
πρωταθλήματος, επικρατώντας δίκαια και κα-
θαρά με σκορ 6-1 του ΥΠΠΟ. Με πολλές
απουσίες παρουσιάστηκε το τελευταίο , ενώ
και η εικόνα που παρουσίασε δεν ήταν καλή.
Το σκορ άνοιξε μόλις παίζοντας τράντα δεύ-
τερα  ο Βαρυθυμιάδης με ατομική ενέργεια
έφθασε απέναντι στον Παρλαμέντη τον οποίο
πλάσαρε για να κάνει το 1-0. Τα τέρματα δι-
πλασιάσε ο Βέρος στο 25’ που σημείωσε το 2-
0, που έληξε το πρώτο μέρος και παρότι και οι
δυο ομάδες έχασαν ευκαιρίες.  Στην επανά-
ληψη οι γηπεδούχοι μπήκαν επίσης πολύ δυ-
νατά με συνέπεια στο 50’ να αυξήσουν το
σκορ με τον Συμεωνίδη να κάνει το 3-0 και
δέκα λεπτά αργότερα  και αφού λίγο πιο νωρίς
το ΥΠΠΟ έχασε πέναλτι, που απόκρουσε ο
Ρεσίτης,  σε εκτέλεση του Καραμανίδη, ο Βα-
ρυθυμιάδης επίσης  με πέναλτι έκανε το 4-0.
Κάτι ου έγινε λιγο αργότερα με τον Δαμίγο να
κάνει το 4-1.  Όμως η ΠΟΕ/Δ0Υ που ήταν εμ-
φανώς καλύτερη σημείωσε άλλα δυο γκολ. Με
ατομική ενέργεια του Ζαρωτιάδη που πέρασε
οποιον βρήκε μπροστά του και τον Παρλα-
μέντη κι έκανε το 5-1, ενώ το σκορ έκλεισε ο
Κουρής με ωραίο πλασέ (6-1).  Διακρίθηκαν
από τους  νικητές οι Συμεωνίδης, Βαρυθυμιά-
δης, Βέρρος, Τάπραντζης. 
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος, Πλατής, Ζωχιός, Μη-
λαδόπουλος, Τάπραντζης, Μουζινέκης, Βέρ-
ρος, Καστάνης, Βαρυθυμιάδης, Συμεωνίδης,
Κουρής, (Βλάχος, Φτούλης, Τζανετάκης, Ρεσί-
της, Χρήστου, Ζαρωτιάδης).
ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης, Νίξης, Μαν-
τάς, Χίτζιος, Ζερίνος, Δαμίγος, Κατσαβριάς,
Τριανταφύλλου,, Καραμανίδης, Γκαβέλας,
(Μπαντουδάκης, Μάρκου, Χατζηβασιλείου,
Γκαβερας, Καλογερόπουλος, Καμαμαλίκης,
Οικονόμου).

Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0 3
Μετά από μια μεστή, σοβαρή εμφάνιση, το
ΥΕΘΑ ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα, με
νίκη 0-3 επί της ομάδος της ΟΣΥΟ. Οι φιλοξε-
νούμενοι με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας,
αλληλοκάλυψη και πίεση στο μισό των αντιπά-
λων, δεν άφησαν και πολλά περιθώρια στην
ΟΣΥΟ να ελπίζει σε κάτι καλό.  Μόλις στο 4′
μετά από συνολική προσπάθεια, γεμάτη αυτο-
ματισμό, είχαμε ανατροπή του Χαρακάκου και
πέναλτυ. Ο Τσοπανάκος με υποδειγματική
εκτέλεση, έκανε το 0-1. Στο 65′ ο Παπανικο-
λάου με φοβερό μακρινό σουτ κι ενώ η μπάλα
χτύπησε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι, κατέ-
ληξε στα δίχτυα κάνοντας το 0-2, ενώ στο 80′
με εξαιρετικό πλασέ ο Αγγελίδης έγραψε το τε-
λικό 0-3. Ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα ακόμα

γκολ που πέτυχε στο 63′ ο Κουκόπουλος. Στο
61′ ο προωθημένος και πολύ καλός Καστανιώ-
της δεν μπόρεσε να σκοράρει με κεφαλιά από
πλεονεκτική θέση. Αξίζει να σημειωθεί πως το
ΥΕΘΑ είχε και άλλες καλές στιγμές, ενώ αντί-
θετα η ΟΣΥΟ  απείλησε στο δεύτερο μέρος με
τους Σερέτη και Δήμο και όταν το παιχνίδι ήταν
0-1.  Διακρίθηκαν από το ΥΕΘΑ, χωρίς να
υστερήσει κανείς  οι Τσοπανάκος, Παπανικο-
λάου, Μορφίδης, ενώ από την ΟΣΥΟ οι Καρί-
τζης, Καπερώνης, Γιαννακάκης.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καπερώνης, Γιαννακάκης,
Καρίτζης, Αμπελιώτης, Φώλιας, Σακκάς,
Δήμος, Σερέτης, Τσακνάκης, Ζανιάς,  (Πιας,
Σκουλικαρίτης)
ΥΕΘΑ ( Άμπος): Δόριζας, Μορφίδης, Σακκάς
(66’Βάγιας), Μουζής, Παρούσης, Καστανιώ-
της, Χαρακάκος (77΄Καρακώστας), Νταντής
(46′ Αγγελίδης), Τσοπανάς, Παπανικολάου
(70’Κομπορόζος).

Πολύ ωραίο ματς απο τις ομάδες με την
ομάδα της Βουλής να έχει την πρωτοβουλία
των κινήσεων στο πρώτο μέρος και την ΠΟΕ-
ΔΗΝ  να κοιτάζει την άμυνα της και να παίζει
με μακρινές μπαλίες. Τεράστια χαμένη ευκαι-
ρία   για τη Βουλή με τον Ζουζουλή να βγάνει
τετ α τετ αλλα ο τερματοφύλακας έσωσε σι-
γουρο γκολ . Τετ α τετ και παλι για τη Βουλή με
τον Βαγγέ η μπαλα σταμάτησε στο δοκάρι. Στο
δεύτερο μέρος άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία
με τον Ζουγκα να πιάνει το μονοκόμματο σουτ
μετά από σέντρα η μπάλα ελάχιστα άουτ. Στο
δεύτερο πολλά άλλαξαν, έτσι οι φιλοξενούμε-
νοι άνοιξαν το σκορ μτ ον Μπίντζο να κάνει το
0-1, αλλά η Βουλή να ισοφαρίζει σε 1-1  με κε-
φαλιά του Γροντή  απο σέντρα του Κουτρου-
μάνου. Η Βουλή που στη συνέχεια παρότι
πίεσε και έχασε ευκαιρία με τον Σταύρου, βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ με τυδο τέρματα που ση-
μείωσαν οι Γουβαλάρης και Χατζής, ενώ χάρη
στις επεμβάσεις του Φιλιντόπουλου διατηρή-
θηκε χαμηλά στο σκορ. Έτσι ο Ξαφάκης με
ωραίο σουτ μείωσε σε 2-3 και η ισοφάριση
ήρθε  με τον Κουτρομάνο σε τετ α τετ απο
πολυ ωραία μπαλιά του Ξαφάκη και πολύ
ωραίο τελειωμα απο τον επιθετικό της Βουλής
που έσωσε την ομάδα του στα τελευταία
λεπτά
Βουλή:  Φιλιντόπουλος Γουργιωτης  Γκοτζαμά-
νης Σουμελίδης Ρέντος Εμιρζάς Μπαράκος
Χαραλαμπίδης Βαγγές Ζουζουλής, (Γροντης
Κουτρομάνος Ξαφάκης Κούτρας Σταύρου Αρ-
βανίτης Πασχαλίδης). 

Το πάθος και το πείσμα εκ μέρους των παι-
κτών  του  Δήμου Γαλατσίου σταθηκαν αιτία

ώστε η νίκη κόντρα σε μια Πυροσβεστική ελλι-
πέστατη, να νικήσει 4-2. Ενώ θα μπορούσε να
είχε αυξήσει και τη διαφορά.  Η Πυροσβεστική
στην πρώτη εμφάνιση στο νέο πρωτάθλημα,
δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε και αυτό το
πλήρωσε.  Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Καραμά-
νος κάνοντας το 0-1, για να ισοφαρίσει σε 1-1
ο Κουλέπης. Όμως και πάλι η Πυροσβεστική
με του Κουτεντάκης στο 33’ κάνοντας το 1-2.
Το ημίχρονο έληξε 2-2 με τον Μπατή Π., στο
40’. Στην επανάληψη ο Δήμος ήταν πιο ουσια-
στικός  και σημείωσε άλλα δυο γκολ. Ο Κουλέ-
πης στο 60’ έδωσε το προβάδισμα  στην
ομάδα του κάνοντας  το 2-3 και στο 80’ ο
Τσούλος  ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-4,
που ήταν και το τελικό σκορ. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : Μπαντης Π., Μπαντης
Χ., Μπαντης  Πετρος, Σκαβαρας, Σιώτας, Κου-
λέπης, Κασίμης, Τσαμαδής, Μπούκης, Δαμή-
λος, Μανδηλαράς, (Τζαννής, Ζώης,
Δημητρακόπουλος, Πέττας, Παντελιάς, Βοτσι-
κας, Τσουλος).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βορρίσης, Βύρρος, Τέγας,
Πλιατσικούρης, Φραγκούλης, Παπαχρήστος,
Καραμάνος, Κιεζος, Μαργαρίτης, Κουτεντά-
κης, Αγόρος, (Λουκιπούδης),

Η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος θα μπο-
ρούσε να πει κανείς, πως δεν επιφύλαξε κά-
ποια έκπληξη, όσον αφορά τα αποτελέσματα.
Από την  πρώτη κιόλας αγωνιστική, διαφάνηκε
πως οι «ισχυροί» παραμένουν… ισχυροί και
όλοι οι υπόλοιποι, θα μπουν στο ίδιο καζάνι
και ανάλογα με τις περιπτώσεις (απουσίες ή
όχι), θα έρχονται και τα αποτελέσματα.  Μονα-
δική εξαίρεση αποτέλεσε ο Δήμος Γαλατσίου,
που στο παρθενικό παιχνίδι στη μεγάλη κατη-
γορία, επιβλήθηκε της Πυροσβεστικής με το
εμφατικό 4-2. Μια Πυροσβεστική που όχι
μόνον κατέβηκε ίσα – ίσα με 12 παίκτες, αλλά
έπαιξε με πολλές ρεζέρβες της.  Πολύ δυνατή
εμφανίστηκε η ΠΟΕ/Δ0Υ με νέα πρόσωπα
στη σύνθεσή της, αλλά παλιά στο χώρο. Αναμ-
φίβολα οι προσθήκες του Θοδωρή Βαρυθυ-
μιάδη και του Μάκη Συμεωνίδη, ήδη έχουν
συμπληρώσει τα κενά που υπήρχαν με συνέ-
πεια η ομάδα φέτος αυτονόητα θα κάνει πο-
ρεία πρωταθλητισμού.  Το ίδιο ισχύει και το
Δήμο Αθηναίων, που με το 4-0 κόντρα στην
Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, έδειξε πως και
φέτος δεν θα πατήσει φρένο στους στόχους.
Πάντως σε γενικές γραμμές, οι μισές και μια
ομάδες πήραν πόντους, ενώ οι υπόλοιπες θα
προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό το Σάβ-
βατο, κατά τη διάρκεια της 2ης αγωνιστικής. 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4 0
Με το δεξί μπήκε ο Δήμος Αθηναίων στο νέο πρωτάθλημα. Με πολλές απουσίες η Περιφέρεια , ήταν επόμενο να μην μπορεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα. Ο Δήμος αποδείχθηκε έτοιμος και κυρίως  όπως έδειξε από την πρώτη στιγμή, πως και φέτος θα
είναι πρωταγωνιστής.  Από την πρώτη στιγμή οι γηπεδούχοι έδειξαν πως ήθελαν το παιχνίδι και αποδείχθηκε πως τα κατάφεραν.  Το σκορ
άνοιξε ο  Γαζής  στο 25’ κάνοντας το 1-0.  Τα  τέρματα διπλασίασε ο  Τσαβδαρίδης στο 30’  σημειώνοντας το 2-0.  Το δείκτη του σκορ ανέβασε
στο 40’ ο Ροντρίγκεζ κάνοντας το 4-0, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη  ο Δήμος σφράγισε τη νίκη του με γκολ του Μαχαίρα
που σημείωσε στο 90’.  Από τη μεριά της η Περιφέρεια, δημιούργησε ευκαιρίες τις οποίες όμως δεν αξιοποίησαν οι  Κουρούμαλος, Πετράκης
και Κουτσούκος.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι  Στρατής, Μαχαίρας,  Τσαβδαρίδης. 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Λωλέας, Παπαμιχαλόπουλος, Παπαδήμας, Σαιτανης Β., Μπέτσης, Στρατής, Κοντιζάς, Μαχαίρας, Γαζής, Ροντρίγκεζ, Τσα-
βδαρίδης (Σαϊτάνης Κ., Ροπόδης, Σφήκας, Κούβαλης, Μαγείρικας).
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.ΣΥ.Π.Α. 2 3
Νίκη με ανατροπή για την ΟΣΥΠΑ, που παίζοντας πιο ουσιαστικό ποδό-
σφαιρο στο δεύτερο μέρος, τελικά επικράτησε 3-2.  Συγκεκριμένα οι φιλοξε-
νούμενοι πήραν από την αρχή τα ηνία του παιχνιδιού και δημιουργούσαν την
μια ευκαιρία πίσω από την άλλη αλλά πότε η βιασύνη στα τελειώματα των φά-
σεων , πότε η αστοχία των επιθετικών της σε συνδυασμό με τις αποκρούσεις
του αντίπαλου τερματοφύλακα αλλά και την ατυχία (δοκάρι) είχαν σαν αποτέ-
λεσμα να μην σκοράρουν. Στο 10΄ο Τσιτλακίδης μέσα από τη μεγάλη περιοχή
σουτάρει άουτ ενώ στο 22΄μόνος του σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα.
Προηγουμένως στο 18΄ήταν η άτυχη στιγμή για την ΟΣΥΠΑ όταν ο Βαρελάς
με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στη συνέχεια αυτή
έσκασε πάνω στη γραμμή της εστίας για να τη διώξει στη συνέχεια ο τερματο-
φύλακας. Στο 22΄’ηταν η σειρά του Καλλώνη να χάσει το άχαστο, όταν ύστερα
από συνδυασμό Βαρελά -Τσιτλακίδη ο δεύτερος βρέθηκε φάτσα μόνος με τον
τερματοφύλακα αλλά αντί να πλασάρει από αλτρουϊσμό πλάσαρε αριστερά
στον επερχόμενο Καλλώνη αλλά αυτός σε κενή εστία κατάφερε!! να στείλει την
μπάλα άουτ. Στο 25΄ο Βαρελάς μετά από σέντρα του Πατλιά βρέθηκε στη
μικρή περιοχή αλλά λίγο πριν σουτάρει τον πρόλαβαν οι αμυντικοί. Επίσης
στο 28΄μετά από πάσα του Βαρελά ο Πατλιάς μέσα από τη μεγάλη περιοχή
σουτάρει για να αποκρούσει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων.
Τα Επιμελητήρια παρά την πίεση που δέχθηκαν κατάφεραν να πάρουν αέρα
δυο τερμάτων. Στο 18’ ο Κοτσάνης άνοιξε το σκορ κάνοντας το  1-0 για να δι-
πλασιάσει τα τέρματα στο 40’ ο Μουζακίτης Σ.  Στο Β΄ ημίχρονο παρά την ψυ-
χρολουσία του 2-0 η ΟΣΥΠΑ μετά και από τις κινήσεις του προπονητή
(είσοδος νέων παικτών και εσωτερικές αλλαγές) μπήκε και πάλι δυνατά στο
παιχνίδι και πίεζε από τα πρώτα λεπτά. Ετσι αφού στο 48΄σουτ του Βαρελά
έφυγε άουτ στο 52΄ο Πατλιάς μετά από πάσα του Τσιτλακίδη μπήκε από δεξιά
στη περιοχή και πλάσαρε μειώνοντας σε 2-1. Στο 60΄ο Βαρελάς βγάζει μπαλιά
τρύπα στον Τσιτλακίδη αλλά την τελευταία στιγμή πρόλαβε και έδιωξε ο τερ-
ματοφύλακας. Στο 65΄ο νεοεισελθών Παπακώστας έπιασε 5 μέτρα έξω από τη
μεγάλη περιοχή ένα σουτ κεραυνό για να στείλει τη μπάλα να τραντάξει το ορι-
ζόντιο δοκάρι. Στο 68΄κόρνερ του Παπακώστα κεφαλιά του Τσίντζου από τη
μικρή περιοχή η μπάλα ελάχιστα άουτ. Στο 70΄μετά από πάσα του Πατλιά ο
Βαρελάς με άπιαστο σουτ από το σημείο του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στη
γωνία του τέρματος κάνοντας το 2-2. Η ΟΣΥΠΑ αφού κατάφερε να ισοφαρίσει
συνέχιζε να πιέζει για την ολική ανατροπή, πράγμα που το πέτυχε στο
80΄όταν από ασίστ του Βαρελά ο Πατλιάς βρέθηκε απέναντι από τον τερματο-
φύλακα τον οποίο πλάσαρε επιτυχώς για να   κάνει το τελικό 2-3. Στα τελευ-
ταία 10΄οι φιλοξενούμενοι έλεγξαν τον ρυθμό βγήκαν 2 φορές στην
αντεπίθεση χωρίς όμως κάτι το ουσιαστικό. Από την ΟΣΥΠΑ, που μια αρχικά
φαινομενικά εύκολη επικράτηση, βάσει της εικόνας του παιχνιδιού μέχρι το
30΄,κατάφερε να πετύχει μια αγχωτική νίκη, με ολική ανατροπή, διακρίθηκαν
ιδιαίτερα οι, Μαρκάκης, Τσίντζος, Πατλιάς,  Βαρελάς, Λάζος. 
ΟΣΥΠΑ: Κοντογεώργης, Λάζος, Τσίντζος, Φράγκος, Μαρκάκης, Χριστοδουλό-
πουλος, Κανέλλης, Τσιτλακίδης, Καλλώνης, Πατλιάς, Βαρελας (Πανόπουλος,
Σακαρέλος, Παπακώστας, Πέτσας, Νιώτης, Οικονόμου).

Δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι
Πριν ακόμη ζεσταθούν οι μηχανές και πριν ακόμη, βρεθούν οι παίκτες μεταξύ
τους, έχουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι – ντέρμπι μεταξύ των ομάδων Δήμος
Αθηναίων – ΠΟΕ/Δ0Υ. Δυο ομάδες που φέτος όπως δείχνουν τα πράγματα,
αν κι ακόμη νωρίς, θα πρωταγωνιστήσουν. Και όπως είναι φυσικό εκεί θα  πέ-
σουν τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και θα στραφούν τα βλέμματα όλων. 
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 6 -1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.ΣΥ.Π.Α. 2 -3
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0 -3
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 3 -3
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 -2
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4 -0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Ο.ΣΥ.Π.Α. Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)

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

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Φ.Κ.Α. 
Γ.Λ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Δ.Ο.Ε. Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Λ.Μ.Ε. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

51
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 1ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 51

7 
Στα δυο ματσάκια: ΠΟΕ/Δ0Υ -
ΥΠΠΟ 6-1 και ΕΦΚΑ - ΓΛΚ 2-5, ση-
μειώθηκαν συνολικά απο επτά γκολ
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Ε.Φ.Κ.Α.-  Γ.Λ.Κ. 2-5
Σπουδαίο παιχνίδι μεταξύ δυο ομάδων  που
ειδικά στο πρώτο μέρος, μπορούσε κανείς να
δει τους δυο μονομάχους, να αποδίδουν πολύ
καλό ποδόσφαιρο.  Ενώ  αντίθετα στο δεύτερο
οι ισορροπίες ανατράπηκαν και το ΓΛΚ πα-
ρουσιάστηκε πιο ουσιαστικό στην τελική του
προσπάθεια με συνέπεια να πάρει τη νίκη 5-2
με ανατροπή.  Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0
από το 15’,  εν τούτοις  στη συνέχεια με δυο
γκολ του Καλογιάννη πήρε προβάδισμα με το
δείκτη να δείχνει το 1-2 κι έτσι να λήγει το
πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο Καζολης με
προσωπική του ενέργεια έκανε το 1-3, για να
ακολουθήσουν άλλα δυο τέρματα από τους
Μαρκόπουλο και Καλογιάννη που έκαναν το
1-5.  Ο ΕΦΚΑ μείωσε λίγο πριν το τέλος σε 2-
5, που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν οι Κα-
λογιάννης, Μαρκόπουλος, Σακελλαρόπουλος,
Μαρίνης , χωρίς να υστερήσει κανείς

Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1-2
Η ομάδα ξεκίνησε νικηφόρα την νέα αγωνι-
στική περίοδο κερδίζοντας 2-1 την ανταγωνι-
στική ομάδα της Εμπορικής. Παρά τις πολλές
απουσίες η ομάδα του Υπ. Γεωργίας ξεκίνησε
δυνατά τον αγώνα ελέγχοντας τον ρυθμό, και
ταυτόχρονα  να δημιουργεί τις προϋποθέσεις
στην επίθεση για την επίτευξη ενός γκολ. Δυο
φορές ο Γούναρης στο 20’ και στο 25’ μετά
από ωραίες μπαλιές του Κακάκη, έχασε την
ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα
του Υπ. Γεωργίας αστοχώντας  από πλεονε-
κτική θέση. Στο 30’ ο Λουκάκης κατάφερε με
ωραίο σουτ να παραβιάσει την αντίπαλη εστία
κάνοντας το 1-0.  Όμως και η Εμπορική από
τη μεριά της απώλεσε σπάνιες ευκαιρίες με
τους Ραγκούση και  Βαρδακώστα.  Στο δεύ-
τερο ημίχρονο αν και θα περίμενε κανείς να
αντιδράσει η Εμπορική και να ψάξει την ισο-
φάριση, η ομάδα του Υπ. Γεωργίας ήταν αυτή
που χτύπησε πρώτη  στο 46’ και μετά από
ωραία πάσα του Λουκάκη αυτή τη φορά ο
Γούναρης δεν αστόχησε και με ωραίο πλασέ
έκανε το 2-0.  Η Εμπορική πλέον με την πλάτη
στον τοίχο αντέδρασε και άρχισε να βγαίνει
πιο πολύ στην επίθεση. Αλλά η αστοχία από
τη μια και από την άλλη η καλή παρουσία του
Ζέρβα, δεν επέτρεψαν οι ευκαιρίες που δημι-
ουργήθηκαν με τον Ραγκούση σε τετ α τετ δυ-
νατό σουτ του Γιγκλά και φάουλ του
Βαρδακώστα να μετατραπούν σε γκολ. Αντί-
θετα στο 70’ μετά από φάση διαρκείας έγινε

σουτ από τον Βλάμη ύστερα από ωραία πάσα
του Ανδρεάδη και το σκορ έγινε 1-2, που ήταν
και το τελικό. Από την ομάδα του Υπ. Γεωρ-
γίας δεν υστέρησε κανένας αλλα ειδικότερα ξε-
χώρισαν  οι Λουκάκης (ένα γκολ και μια
ασίστ), ο Γούναρης, ο Μπούρας και ο Φλέρης.
EN.A.Σ :  Λιάρος, Τσαμπρας (60’ Καλλομενί-
δης), Κεχαγιάς, Χρονόπουλος, Μανωλάκος
(70’ Ζήκος), Τσούρας, Βαρδακώστας, Ανδρεά-
δης, Ραγκούσης, Γιγκλας, Βλάμης.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ:  Ζέρβας, Κακάκης, Σαλτερής,
Μπούρας, Τασούλης, Μπάμης, Φλέρης, Λου-
κάκης, Ασωνίτης, Λάμπος (65’ Παπαβασι-
λείου),  Γούναρης (80’ Χατζηδιαμαντής). 

Τραυματισμός Γούναρη και
ευχές απο την Εμπορική
Στο 80’ έγινε η φάση που στιγμάτισε τον
αγώνα καθώς ο Γούναρης μετά από ωραίο
σουτ λίγο έξω από την αριστερή γωνία της μι-
κρής περιοχής έπεσε άτσαλα και έσπασε το
χέρι του. Ο γιατρός του αγώνα επέδειξε ιδιαί-
τερο ζήλο και επαγγελματισμό για να παρα-
σχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον άτυχο
παίκτη και καυτηρίασε το γεγονός ότι στις
αθλητικές εγκαταστάσεις δεν υπήρχε  φορείο
για την μεταφορά του τραυματία. Ο τραυματι-
σμός προκάλεσε αναστάτωση στην ομάδα,
αφού όλοι είχαν το νου τους στον συμπαίκτη
τους…  Παράλληλα η ομάδα της Εμπορικής
εύχεται ολόψυχα περαστικά και γρήγορη επά-
νοδο του ποδοσφαιριστή. 

Ο.Δ.Υ.Ε. - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 2-3
Κι όμως ένα παιχνίδι τελειώνει με το σφύριγμα
της λήξης από το διαιτητή.  Και σ’αυτή τη λε-
πτομέρεια οι Εφοριακοί φώναξαν παρών,
αφού δέκα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, κα-
τάφεραν να πάρουν τη νίκη. Μεγάλος πρωτα-
γωνιστής των νικητών ήταν ο Φίλος που
σημείωσε δυο γκολ και γενικά αποτέλεσε πηγή
κινδύνου για την άμυνα της ΟΔΥΕ.  Άλλωστε
ήταν εκείνος που με δυο δικά του τέρματα στο
10’ με το οποίο άνοιξε το σκορ και στο 22’ που
διπλασίασε τα προσωπικά του γκολ κι έκανε
το 0-2.  Στο 35’ οι γηπεδούχοι μείωσαν αρχικά
σε 1-2 με αυτογκολ σε σουτ του Αρβανίτη.
Ενώ το 2-2 έκανε με πέναλτι ο Παπαναγιώτου
σε ανατροπή του Δανιηλίδη. Το τελικό  2-3 δια-
μόρφωσε στο 80’ ο Αηδίνης με δυνατό σουτ
που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Φαλού-
τσος. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι δυο
σκορερ Φίλος και Αηδίνης, ενώ από τους   ητ-
τημένους οι Ασθενίδης, Χαλβαντζής και Δανιη-

λίδης.
Ο.Δ.Υ.Ε. : Φαλούτσος, Βούζας, Δρέκος, Πά-
σχος, Παπαμιχαηλ, Δανιηλιδης, Χατζηνικο-
λάου,  Χαλβαντζής, Βικάτος, Αποστολάκος,
Ασθενίδης, Μποραζάνης, Στόικος, Παπανα-
γιώτου, Αρβανίτης, Κάτσικας.

ΤΑΧ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ – 
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2-0
Με το δεξί μπήκε στο νέο πρωτάθλημα η
ομάδα του Ταχ Ταμιευτηρίου, που επιβλήθηκε
του Υπ Παιδείας με σκορ 2-0.  Οι  νικητές  εκ-
μεταλλεύτηκαν  στο έπακρο τις ευκαιρίες  τους
δείχνοντας καλά στοιχεία.  Με ελλείψεις παρα-
τάχθηκε το Υπουργείο, παρ’ όλα αυτά χάθηκαν
ευκαιρίες με τον Πουρναρά και  Τσότρα.  Στο
20’ ο Μουράτογλου απόκρουσε πέναλτι του
Γιώτη, γενόμενος έτσι αιτία, ώστε  οι γηπεδού-
χοι να πιέσουν και  εν τέλει  να ανοίξουν το
σκορ στο 35’ με τον Γιώτη Στ, από πάσα του
Γιακαλή, κάνοντας το 1-0, που ήταν και το
σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο οι γηπεδού-
χοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Κα-
νέρη από πάσα επίσης του Γιακαλή (2-0), που
ήταν και το τελικό.  Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Γιώτης Στ., Συνοδικός, Σιδηρόπουλος,
ενώ από τους ηττημένους οι Μουράτογλου,
Τσότρας, Ηλιάκης, Φωτόπολος.
ΤΑΧ ΤΑΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ : Μαρσώνης, Τσότρας,
Παπαδόπουλος, Συνοδινός, Κιορκτσής, Νικο-
λόπουλος, Σιδηρόπουλος, Γιακαλής, Ιατρίδης,
Κανέρης, Γιώτης Στ.,  (Μπλανας.
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Μουράτογλου, Τσόκρης, Φω-
τόπουλος, Ιωσηφίδης, Μπουρτζινος, Ηλιάκης,
Χριστόπουλος, Κωστόπουλος, Πουρναράς,
Τσότρας,  (Κούσουλας ).

Με φόρα μπήκε το ΓΛΚ
Αντίθετα με τον ΕΦΚΑ, το ΓΛΚ φάνηκε να
μπήκε πιο έτοιμο στο νέο πρωτάθλημα της Β’
Κατηγορίας. Και δεν είναι μόνον το γεγονός,
πως επικράτησε άνετα με το ευρύ 5-2 των αν-
τιπάλων του, αλλά εκείνο που μπορεί να ση-
μειωθεί με ακρίβεια είναι ένα, πως  οι νικητές
έδειξαν ένα καλό και ανταγωνιστικό πρόσωπο,
το οποίο είναι σίγουρο πως  έχει πολλά να
προσφέρει. Έχει πρωτίστως ποιότητα και
δεύτερο , παίζει με ουσία, εξ ου και τα πέντε
γκολ που σημείωσε. Σίγουρα αν αυτή η αρχή
είναι το ήμισυ του παντός, τότε φέτος ίσως και
να δούμε ένα ΓΛΚ με διαφορετικό στιλ. Προς
το παρών και αυτό  είναι σωστό, οι εκτιμήσεις
είναι μετρημένες και η στάση όλων, επιφυλα-
κτική.

Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Λ.Μ.Ε. 1 2
Το πάθος και η όρεξη που έδειξαν οι παίκτες της ΟΛΜΕ, ήταν η βασική αιτία, ώστε οι φιλοξενούμενοι να μπουν με το δεξί στο πρωτάθλημα και
να εισπράξουν το πρώτο 3ποντο. Ο ΟΑΕΔ από τη μεριά του, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει το σκρο, και  στο τέλος  ηττήθηκε 2-1. Το
σκορ άνοιξε στο 22’ με σουτ ο Δρούγκας εκμεταλλευόμενος αμυντικό λάθος, κάνοντας το 0-1, ενώ τα τέρματα διπλασίασε στο 30’ με πέναλτι
που εκτέλεσε ο Δρούγκας, σε ανατροπή του Γαριπίδη, κάνοντας το 0-2. Το τελικό 1-2, διαμόρφωσε στο 35’ ο Γεωργατζέλης επισης με πέναλτι,
που έκανε ο Βουτηρέας. Διακρίθηκαν οι Τσιγγουλης, Δρουγκας, Δογιας, Τσιτζιος ενώ από τους ηττημένους ο  Γεωργατζέλης Ευάγγελος.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Σταθόπουλος, Συνέσιος, Βασιλείου, Λουκίδης, Ντράχας,, Κληρονόμος, Δίζος, Γεωργατζέλης Ε., Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης, Γιο-
χάλας, Μακρής, Κανελόπουλος.
Γεωργατζέλης Δ.,
ΟΛΜΕ: Τζουβαρας Βουτηρεας Σπαντιδάκης Δογιας Γαριπηδης Τσιγγουλης Τζιτζιος Δρουγκας Πετωνης Ζαρναβαλος Λιάσκος Τσοκρης Σταμο-
πουλος Νικόπουλος Πούλος Ιωάννου, Γκαβογιανακης. 
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