
Μπορεί να μην μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα η ομάδα της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ, όμως μετά την πρό-
σφατη νίκη της 8-1 επί του Δήμου Γαλατσίου, δείχνει πως οι “μηχανές” της ζεσταίνονται...

Έπρεπε να περάσουν πέντε
ολόκληρες αγωνιστικές για να
κατορθώσει η ομάδα της Περι-
φέρειας/Αποκεντρωμένη να
κάνει σεφτέ νικών και να πάρει
το πρώτο 3ποντο, επικρατών-
τας 4-2 των Επιμελητηρίων
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Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) - Ο.ΣΥ.Π.Α. 1-4
Με ολική ανατροπή στο Β΄ ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ
επικράτησε με 4-1 της Πυροσβεστικής. Στα
πρώτα 25΄του Α΄ ημιχρόνου οι γηπεδούχοι
είχαν την πρωτοβουλία και τον έλεγχο του
αγώνα χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάποια
κλασική ευκαιρία. Αντίθετα οι φιλοξενούμενοι,
μετά το 25΄που άρχισαν να βρίσκουν τα πατή-
ματα τους, δημιούργησαν 2 κλασικές ευκαιρίες
με τον Πατλιά στο 28΄και τον Τσιτλακίδη στο
35΄. Στο 40΄σε βαθιά σέντρα στην περιοχή της
ΟΣΥΠΑ και λάθος εκτίμηση των αμυντικών ο
Κανέλος βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει το
σκορ κάνοντας το 1-0. Στο Β΄ ημίχρονο η
ΟΣΥΠΑ πήρε από την αρχή την πρωτοβουλία
και στο 55΄ο Βαρελάς με θαυμάσιο σουτ έκανε
το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέ-
ζουν και στο 65΄ ο Τσίντζος με εκτέλεση πλά-
γιο άουτ έστειλε την μπάλα στην μικρή
περιοχή όπου πήδηξε για κεφαλιά ο Βαρελάς
για να βρει η μπάλα την πλάτη αμυνόμενου
και να καταλήξει στα δίχτυα. Στο 68΄ο Χριστο-
δουλόπουλος πρόλαβε την τελευταία στιγμή
τον Κανέλο και έδιωξε σε κόρνερ για να έρ-
θουμε στο 72΄όπου ο Τσιτλακίδης μετά από
συνδυασμό με σουτ έκανε το 1-3. Στο 76΄ σε
απ ευθείας εκτέλεση φάουλ 5 μέτρα έξω από
την περιοχή του ο Νικολόπουλος με ωραία
εκτίναξη στη δεξιά του γωνία έστειλε την
μπάλα κόρνερ. Τέλος στο 82΄ο Τσιτλακίδηςμε
ωραία ατομική προσπάθεια διαμόρφωσε το
τελικό 1-4. Από την ΟΣΥΠΑ διακρίθηκαν ιδιαί-
τερα οι Λάζος, Χριστοδουλόπουλος,Τσιτλακί-
δης και Πανόπουλος.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Λουκιπούδης, Ευσταθίου,
Παπαδόπουλος Βλάχος, Κυριάκος, Βύρρος,
Παινέσης, Φραγκούλης, Καραμάνος, Κουτεν-
τάκης, Στυλιανού, Κανέλλος (Τσαλκιτσίδης,
Βορρίσης, Παπαχρήστος).
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης) : Νικολόπουλος, Πανό-
πουλος (Δρακόπουλος), Λάζος, Φράγκος
(Κοντογεώργης), Μαρκάκης (Νιώτης), Τσίντζος
(Οικονόμου), Τσιτλακίδης, Παπακώστας (Χρι-
στοδουλόπουλος), Καλλώνης (Κανελης), Βα-
ρελάς (Σακαρέλος), Πατλιάς.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.  1-8
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετατράπηκε ο
αγώνας μεταξύ των ομάδων Δήμος Γαλατσίου

– ΥΠΠΟ,  με το δεύτερο να επικρατεί με σκορ
8-1.  Μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντη-
σης ήταν ο Καραμανίδης που σημείωσε τα έξι
από τα οκτώ γκολ. Ήταν αυτός που μόλις στο
2’ άνοιξε το σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι
που κέρδισε ο ίδιος. Ενώ ήταν ο παίκτης που
έκανε τα δυο επόμενα στο 8’ και 21’. Παρ΄όλα
αυτά ο Δήμος Γαλατσίου μείωσε στο 29’ σε 1-
3 με τον Σκαβάρα  κι έδωσε το παρών. Όμως
αποδείχθηκε ελάχιστο, στην πολύ καλή μέρα
που βρέθηκαν οι φιλοξενούμενοι, αφού στη
συνέχεια έκαναν άλλα δυο γκολ. Στο 37’ ο Κα-
τσαβριάς ανέβασε το δείκτη του σκορ, ενώ το
πρώτο μέρος σημαδεύτηκε με επίσης με ένα
τέταρτο γκολ του Καραμανίδη στο 45’ που
έκανε το 1-5. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλ-
λαξε η εικόνα το ΥΠΠΟ, από τη μια έκανε
σωστή διαχείριση του σκορ και από την άλλη
σημείωσε άλλα τρια γκολ.  Ο Καραμανίδης με
δυο επιπλέον τέρματα κι ένα του Γκαβέλα,
σφράγισε τη μεγάλη νίκη με το δείκτη του
σκορ να δείχνει το 1-8.  Δεν υπήρχαν υστερή-
σαντες από τους νικητές, ενώ από τους ηττη-
μένους προσπάθησαν οι  Μπούκης Δαμηλος
Φούκας Βαγγέλης.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης,
Μπαντης Χρηστος, Μπαντης Πετρος,  Τσαμα-
δης Δαμηλος Κοσμας Στέλιος Μανδηλαρας
Μπουκης Σκαβαρας Φουκας βαγγελης Αντω-
νος (Παπαδόπουλος Πεττας Τζανης).
ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης, Νϊξης, Μαν-
τάς Χίτζιος Αϊβαλής Δαμίγος Μπαντουδάκης
Κατσαβριάς Καραμανίδης Καλογερόπουλος

Μάρκου Ζερίνος Γκαβέρας Γκαβέλας Γεωργιά-
δης Οικονόμου

Οι οδηγίες του Βασίλη Τρίχου στους παίκτες
της ομάδας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
(ΥΕΘΑ), για σοβαρότητα και συγκέντρωση
από την αρχή, έπιασαν τόπο. Με “πατημένο”
το γκάζι μπήκαν οι φιλοξενούμενοι, πίεσαν
από το πρώτο λεπτό, είχαν καθολική υπεροχή,
απειλούσαν μονίμως, δεν δέχτηκαν φάσεις
στην άμυνα. Μόλις στο 10’ ο Κουκόπουλος
μετά από ασίστ του Νταντή και ωραίο πλασέ,
έκανε το 0-1. Ακολούθησε ένας πραγματικός
“βομβαρδισμός” φάσεων μπροστά στην εστία
της ΠΟΕΔΗΝ, χωρίς όμως γκολ (!!!), και στο
44’ με σουτ κεραυνό του Τσομπανά, έγινε το
0-2. Στο β´ ημίχρονο το σκηνικό δεν άλλαξε.
Το 0-3 με έξοχο σουτ του Νταντή στο 46’. Ακο-
λούθησαν δύο εξαιρετικά τελειώματα του Κου-
κόπουλου στο 52’ και στο 62’, κάνοντας χατ
τρικ! Το γκολ της τιμής ήρθε για τους γηπεδού-
χους στο 75’ από τον Ιωαννίδη, ενώ το σκορ
έκλεισε με προσωπική ενέργεια ο Αγγελίδης
στο 80’, γράφοντας το τελικό 1-6. Εξαιρετική
εμφάνιση για όλη την ομάδα, δεν υστέρησε
κανείς. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Κουκόπουλος,
Τσοπανάς, Παρούσης, Νταντής και Μουζής.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Σακκάς (46’ Παπανικο-
λάου), Καστανιώτης (46’ Καρακώστας), Μου-
ζής, Παρούσης, Τσομπανάς, Χαρακάκος,
Αγγελίδης, Χαρακάκος, Νταντής (55’ Κομπο-
ρόζος), Κουκόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 2-4
Νίκη με ολική ανατροπή για την Περιφέρεια, που στο συγκεκριμένο ματσάκι , οι παίκτες  της, έδειξαν  υπομονή  και κόντρα σε μια ομάδα, όπως
τα Επιμελητήρια που ακόμη δεν έχουν δείξει τον πραγματικό τους εαυτό και επικράτησαν με σκορ 4-2. Στο σκορ προηγήθηκαν τα Επιμελητή-
ρια, με τον Καπράλο να ανοίγει το σκορ, για να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι στο 59’ με πέναλτι του Στασινόπουλου που κέρδισε ο Κολιρό-
πουλος.  Τα Επιμελητήρια ηταν και πάλι  αυτά που προηγήθηκαν στο σκορ στο 63’ κάνοντας το 2-1, με τον Χαλιακα. Η συνέχεια ανήκει στην
Περιφέρεια, που αρχικά ισοφάρισαν σε 2-2 στο 68’ με μακρινό σουτ και ακολούθησαν άλλα δυο γκολ. Στο 76’ ο Στασινόπουλος με σουτ έκανε το
2-3, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το τελικό 2-4 σημείωσε στο 80’ ο Κολιρόπουλος με σουτ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Στασιμόπουλος, Κολιρόπουλος.

Στιγμιότυπο απο τη νίκη της ΟΣΥΠΑ
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ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2-6
Ούτε και η Βουλή στάθηκε εμπόδιο
στην πορεία του Δήμου Αθηναίων
στο φετινό πρωτάθλημα. Η πολύ
καλή απόδοση  που είχε σε ένα
ακόμη παιχνίδι, αποτυπώθηκε και
στο τελικό σκορ, με το δείκτη να δεί-
χνει το 6-2.  Ήδη από το πρώτο
μέρος είχε διαμορφωθεί και η νίκη,
αφού έληξε 0-4. Το σκορ άνοιξε μόλις
στο 3’ ο Μαχαίρας , για να διπλασιά-
σει τα τέρματα στο  7’ ο Μπέτσης . Ο
Παπαμιχαλόπουλος στο 20’ έκανε
τρια τα τέρματα (0-3), ενώ το σκορ
του πρώτου μέρους διαμόρφωσε ο
Γαζής στο 30’.  Στην επανάληψη η
Βουλή μείωσε σε 1-4 με τον Ξαφάκη,
αλλάζοντας προς στιγμή το ρυθμό.
Όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη,
αφού οι φιλοξενούμενοι  πίεσαν και
είχαν το ανάλογο αποτέλεσμα. Στο
55’ ο Ροντρίγκεζ έκανε το 1-5, ενώ ο
Μπεζαιτης στο 60’ ήταν εκείνος που
έκανε το 1-6. Η Βουλή μείωσε στο 65’

με προβολή του Γκοτζαμάνη σε σέν-
τρα του Εμιρζά.  Το τελικό 2- 8 δια-
μόρφωσαν ο  Ηλίας στο 75’ και ο
Παπαμιχαλόπουλος στο 85’ , δίνον-
τας ένα ακόμη πολύτιμο 3ποντο με
φόντο την κορυφή.  Διακρίθηκαν από
τους νικητές  οι Παπαμιχαλόπουλος,
Γαζής (α’ μέρος), ενώ  από τη Βουλή
άρεσαν οι Γκοτζαμανης , Μπαρακος ,
Ξαφακης , Εμιρζας και Μπλικας 
ΒΟΥΛΗ: Κεπιδης,  Γροντης , Ρεντος,
Γκοτζαμανης,  Βασιος , Μπαρακος ,
Κουτρας , Ξαφακης Εμιρζας Ζουγκας
Βαγγες ,  Μπλικας 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Λολέας, Σαϊτά-
νης Κ. Καλαμάρας, Μπέτσης, Μπε-
ζαϊτης, Στρατής, Κοντιζάς,
Ροντρίγκεζ, Παπαμιχαλόπουλος, Μα-
χαίρας, Γαζής, (Τσαβδαρίδης,  Γεωρ-
γουλάκης, Κατελανάκης, Ηλίας,
Κούβαλης, Μαγειρίκας, Μαρογιάν-
νης, Δημητρακόπουλος, Σφήκας).

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 5η ΑΓΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 -6
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1 -2
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 1 -8

Ο.ΣΥ.Π.Α. 1 -4
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 1 -6
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 2 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 5 15 5 0 0 21 4
2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 5 13 4 1 0 19 4
3 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 5 13 4 1 0 17 4
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 5 13 4 1 0 14 4
5 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 5 8 2 2 1 15 17
6 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 5 6 2 0 3 12 14
7 Ο.Σ.Υ.Ο. 5 4 1 1 3 6 8
8 5 4 1 1 3 11 17
9 5 3 1 0 4 8 16
10 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 5 3 1 0 4 7 18
11 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5 3 1 0 4 7 22
12 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 5 1 0 1 4 8 17

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 5 12 4 0 1 22 9
2 Ε.Φ.Κ.Α. 4 9 3 0 1 15 9
3 Ο.Λ.Μ.Ε. 5 8 2 2 1 10 9
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 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 4 1 1 2 8 9
8 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4 4 1 1 2 8 12
9 Ο.Α.Ε.Δ. 3 3 1 0 2 8 8
10 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3 1 0 1 2 4 8
11 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 5 0 0 0 5 6 21

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ε.Φ.Κ.Α. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Α.Ε.Δ.
Γ.Λ.Κ. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ.Ο.Ε. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε.

49
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 5ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 49

9 
Συνολικά σημεώθηκαν 9  γκολ στον
αγώνα : Δ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.1-8

Μέσα στους χιλιάδες αθλητές που συμμετεί-
χαν στον πρόσφατο Μαραθώνιο της Αθήνας,
περίοπτη θέση κατείχε και ο Βαγγέλης Βλά-
χος της ΠΟΕ/ΔΟΥ, που  τερμάτισε και μάλι-
στα κάνοντας τη διαδρομή σε χρόνο 4.20,
που θεωρείαι πολύ καλή. Για όσους γνωρί-
ζουν τη κλασσική  διαδρομή και τις δυσκο-
λίες, αν μη τι άλλο αναγνωρίζουν το μεγάλο
άθλο όσων συμμετέχουν και τερματίζουν

Σε εκκρεμότητα ο αγώνας
Στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΟΑΕΔ, οι άνθρωποι του ΕΦΚΑ ζήτησαν απο
τον διαιτητή της συνάντησης να κάνει έλεγχο δελτίων και οποίος έγινε σύμ-
φωνα με τον κανονισμό. Του θέματος θα επιληφθεί ο Αθλητικός Δικαστής. Για
την ιστορία αξίζει να σημειωθεί πως ο ΟΑΕΔ επικράτησε των αντιπάλων του
με σκορ 4-2.

Πρώτη νίκη της Περιφέρειας με ανατροπή
Για πολλούς λόγους έμειναν ικανοποιημένοι οι παίκτες της Περιφέρειας/Απο-
κεντρωμένη, όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του αγώνα με τα Επιμελητήρια.
Και δεν ήταν μόνον το γεγονός πως επικράτησαν 4-2, αλλά περισσότερο, διότι
τη νίκη αυτή την πήραν με ολική ανατροπή αφοήυ βρέθηκαν πίσω στο σκορ
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ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - Ο.Δ.Υ.Ε.  3-1
Επανήλθε στις νίκες το Ταχ Ταμ.,  μετά την
ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από το
ΓΛΚ, που θα πρέπει να σημειωθεί πως ήταν η
πρώτη στο πρωτάθλημα.  Πάντως η ΟΔΥΕ
παρά την όποια διαφορά προέκυψε στο αγω-
νιστικό κομμάτι, εν τούτοις οι παίκτες τους
προέβαλαν τη δέουσα αντίσταση και δυσκόλε-
ψαν τους γηπεδούχους. Οι τελευταίοι ησύχα-
σαν μόνον όταν στο 80’ ο Γιακαλής σφράγισε
τη νίκη κάνοντας το 3-1 ύστερα εύστοχο χτύ-
πημα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.  Στο 20’ ο
Ιατρίδης Ν με κοντινό σουτ από πάσα του Κα-
νέρη, άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0. Ο εκτε-
λεστής του πρώτου τέρματος έγινε
δημιουργός στο 25’ όταν τροφοδότησε τον Κα-
νέρη  και ο τελευταίος διπλασίασε τα τέρματα
κάνοντας το 2-0. Στο 60’ η ΟΔΥΕ κατάφερε να
μειώσει σε 2-1 με πλασέ του Παπαναγιώτου
και να δώσει ένα άλλο διαφορετικό χρώμα στη
συνάντηση, η οποία όπως αναφέρθηκε κρί-
θηκε στη φάση του 80’ και στο πέναλτι του
Γιακαλή.  Διακρίθηκαν  από τους νικητές οι  Ια-
τρίδης Γιακαλής, Συνοδινός, ενώ από την
ΟΔΥΕ οι Κάτσικας, Στόικος και Παπαναγιώτου.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώης, Παπαϊωάννου, Μπλα-
νας, Κιορκτσης,  Τσότρας, Σιδηρόπουλος, Κα-
νέρης, Γιαννάκης, Ιατρίδης Ν., Γιακαλής,
Συνοδινός (Νικολόπουλος,  Ιατρίδης Ηρ.)
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Παπαμιχαήλ, Κά-
τσικας, Δρέκος, Χατζηνικολάου, Στόικος, Δα-
νιηλίδης, Παπαναγιώτου, Αρβανίτης,
Αποστολάκος.

Σε ένα ακόμη παιχνίδι αγνοείται η νίκη για
τους τραπεζικούς που η κακή εμφάνιση και οι
πολλές απουσίες έφεραν τη βαριά και δίκαιη
ήττα από την πολύ καλή ομάδα του ΓΛΚ, με το
τελευταίο να επικρατεί 4-1. Ο αγώνας ξεκίνησε
με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πάρουν
τον έλεγχο του παιχνιδιού αλλά καμία από τις
δύο να τα καταφέρνει. Πρωταγωνιστής της συ-
νάντησης ο Καλογιάννης των νικητών που ση-

μείωσε  τρια τέρματα. Ήταν αυτός  που  άνοιξε
το σκορ στο 8’ , ενώ με ένα δεύτερο τέρμα στο
37’ έκανε το 0-2. Ο Λογοθέτης στο 41’ ανέ-
βασε το δείκτη του σκορ στο 0-3.  Το ημίχρονο
έληξε 1-3 με τον Γεωργόπουλο να πλασάρει
εύστοχα ύστερα από σέντρα του Βυλλιώτη. Ο
τελευταίος στο 0-1 σε τετ α τετ πλάσαρε άουτ,
ενώ ο ίδιος σέρβιρε ένα έτοιμο σχεδόν γκολ
στο δεύτερο δοκάρι στον Γιγκλά αλλά ο άσος
της Εμπορικής σε άδειο τέρμα πλάσαρε άουτ!
Στην επανάληψη η Εμπορική όπως ήταν φυ-
σικό βγήκε μπροστά για να μπορέσει να αλλά-
ξει τη ροή, χωρίς να τα καταφέρει, ενώ
παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στο ΓΛΚ να
χάσει κλασσικές ευκαιρίες  (είχε και δυο δοκά-
ρια) και σε μια από αυτές να κάνει το 1-4 στο
80’ με τρίτο προσωπικό γκολ του Καλογιάννη.
Ουδείς υστέρησε από τη μεριά των νικητών με
τον Καλογιάννη να είναι ο κορυφαίος, ενώ από
την Εμπορική ξεχώρισε ο Λιάρος. 
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Χωρίς νικητη έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των
δυο ομάδων. Παρότι πρόθεσή τους ήταν η
νίκη, εν τούτοις ουδείς από τους δυο κατάφερε
να πάρει τη νίκη, παρά τις ευκαιρίες που χά-
θηκαν εκατέρωθεν. Δοκάρι είχε η ΟΛΜΕ με
τον Τσιγγούλη, ενώ δεν μπόρεσαν να σκορά-
ρουν οι Δρούγκας, Ζαρνάβαλος,  Αποστολό-
πουλος ύστερα από κλασσικές ευκαιρίες που
δημιουργήθηκαν. Για λογαριασμό των γηπε-
δούχων απώλεσαν ευκαιρίες οι  Μυταλούλης
και Καραγιάννης.  Το σκορ άνοιξε στο 8’ ο
Τσιγγούλης με πέναλτι κάνοντας το 0-1, όμως
το 1-1 έγινε ο Μυταλούλης στο 80’, που ήταν
και το τελικό σκορ. Στο 60’ αποβλήθηκε ο Βου-
τυρέας. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι
Μυταλούλης, Μπουρτζινος, Μουράτογλου,
Τσαλαπατάνης, ενώ από τους φιλοξενουμέ-
νους οι Τσιγγούλης, Ζαρνάβαλος,  Λιάσκος,
Καραγιάννης. 
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μουρατογλου, Πατίλας, Φωτό-
πουλος, Μπουρτζινος, Ηλιάκης, Πιπιλίκας,
Τζωρτζης, Καραγιάννης, Χριστόπουλος, Τσα-
λατατάνης, Μυταλούλης (Πουρναράς)

ΟΛΜΕ: Τζουβάρας, Παπαιωάννου, Γαριπίδης,
Λιάσκος, Χρυσανθόπουλος, Καραγιάννης,
Τσιγγούλης, Γαριπίδης Χ., Δρούγκας, Βουτυ-
ρέας, Ζαρνάβαλος, (Ιωάννου, Αποστολόπου-
λος, Χαριζόπουλος, Σπαντιδάκης,
Νικόπουλος).

Η αγωνιστική του... 
“Αγ Βαρθολομαίου...”
‘Ισως απο τις σπάνιες φορές που μπορεί κα-
νείς να αντικρίσει την εικόνα των πρόσφατων
αποτελεσμάτων της μεγάλης κατηγορίας με
θαυμασμό να διαπιστώσει πως οι φιλοξενού-
μενοι είχαν την τιμητική τους. Έτσι  λοιπόν η
ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής αναδεικνύει
κι ένα μεγάλο στοιχείο σε επίπεδο στατιστικών
αφού νίκησαν όλοι οι φιλοξενούμενοι! Σίγουρα
αυτό δεν τιμά τους γηπεδούχους, ενώ μπορεί
να χαρακτηριστεί και ως αγωνιστική του... ¨Αγ
Βαρθολομαίου”. 

Γερή θα είναι η φετινή κόντρα
Μπορεί μέχει σήμερα και με τη διεξαγωγή του
1/4 του πρωταθλήματος η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ να
προηγείται στο βαθμολογικό πίνακα, κάτι που
δείχνει πως και φέτος η καλή αυτή ομάδα, έχει
να δείξει πολλά καλα αγωνιστικά χαρακτηρι-
στικά, όμως απο κάτω της, περιμένουν άλλοι
τρεις μνηστήρες που κλείνουν το μάτι στην
πρώτη θέση και αλλά και στην κατάκτηση του
πρωταθλήματος. Πρώτη και καλύτερη είναι η
ΠΟΕ/ΔΟΥ, που φέτος δείχνει πολύ ισχυρή και
με τις προσθήκες που έγιναν, θα παλέψει δυ-
νατά για την κατάκτηση του επάθλου. Ενώ
κοντά είναι και η ανάσα του Δήμου Αθηναίων.
Μια ομάδα που επίσης διαθέτει μεγάλη ποι-
ότητα παικτών, ενώ στη σύνθεσή της, έχει και
αρκετά βαριά ονόματα του πρόσφατου παρελ-
θόντος, που όταν χρησιμοποιούνται κάνουν τη
διαφορά αν μη τι άλλο. Και βεβαίως ρυθμιστής
του πρωταθλήματος θα είναι για μια χρονιά η
ομάδα της ΟΣΥΠΑ, όπου ο Χρήστος Δραγώ-
της, έχει κάνει επίσης σπουδαία δουλειά
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Παίζοντας καλο και ουσιαστικό ποδόσφαιρο η Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.  επικράτησε 2-1 της ΟΣΥΟ και παραμένει ζεστή στη διεκδίκηση του πρωταθλήμα-
τος, αφού η διαφορά παραμένει  στους δυο πόντους από το πρωτοπόρο ΥΕΘΑ.  Το τελικό σκορ θα μπορούσε  να ήταν μεγαλύτερο, αν οι ευκαι-
ρίες που δημιούργησαν και απώλεσαν οι φιλοξενούμενοι  είχαν αίσια κατάληξη. Το σκορ άνοιξε στο 40’ ο Συμεωνίδης με εύστοχο χτύπημα
πέναλτι που κέρδισε ο Κουρής. Στην επανάληψη το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε με την Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. να δημιουργεί ευκαιρίες, Όμως η ΟΣΥΟ κα-
τάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Δήμο, ύστερα από υποδειγματικό πλασέ στο 70’. Το τελικό 1-2 διαμόρφωσε και πάλι ο Συμεωνίδης ύστερα
από ωραιο συνδυασμό.  Ουδείς υστέρησε από τους νικητές, ενώ από την ΟΣΥΟ άρεσαν οι Δήμος Καπερώνης, Φώλιας, Καρίτζης. 
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Σακκάς, Καραγιάννης, Καριτζης, Ροδίτης, Καπερώνης, Φώλιας Τσακνάκης, Σερέτης, Δήμος, Καλαλής, (Πιας, Ζανιάς).
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.: Κατσιπάνος, Βέρρος, Κοκορόσκος, Μηλαδόπουλος, Τάπραντζης, Μπουζινέκης, Γκόγκας, Καστάνης, Κουρής, Συμεωνίδης, Πλα-
τής, (Χρήστου, Φτούλης Μ., Τζανετάκης, Ζαρωτιάδης, Ζωχιός, Βλάχος, Μίχας).
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