
Με ιδρώτα και με μεγάλη δυσκολία επικράτησε το Υπ Γεωργίας, κόντρα στο Υπ Παιδείας, νικώντας
3-2. Ένα αποτέλεσμα που δίνει την ευκαιρία στους νικητές να βρεθούν στην 1η θέση της Β’ 

Μέχρι στις 29-11-2019, έχει πα-
ραταθεί η ημερομηνία καταβο-
λής της πρώτης δόσης της
συμμετοχής στο πρωτάθλημα,
σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση που εκδόθηκε απο τον
Αθλητικό Τομέα της ΑΔΕΔΥ
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Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 5-1
Μπορεί η νίκη για την ΟΣΥΟ, να άργησε, και
να ήρθε στο δεύτερο μέρος, όμως ήταν μια
νίκη ευρεία σε έκταση και πέρα για πέρα κα-
θαρή, κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν βρέ-
θηκε σε καλή μέρα κι έδειξε να μην μπορεί να
ανταγωνιστεί. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν
να είχαν προηγηθεί στο 36’ ποταν ο Καλαλής
επιχείρησε δυνατό φάουλ αλλά η μπάλα
βρήκε στο δοκάρι.  Στην επανάληψη η συμ-
βολή του κοουτς Λεωνίδα Καπατσώρη, στη
νίκη ήταν καθοριστική με τις αλλαγές που
έκανε, ρίχνοντας στη μάχη τους Στρατή και
Τσακνάκη, που άλλαξαν όλη την εικόνα. Στο
47’  ο Σερέτης σε μια αντεπίθεση άνοιξε το
σκορ, για να διπλασιάσει τα τέρματα στο 48’ ο
Καπερώνης με δυνατο σουτ στο «Γ».  Στο 66’
ο Καλάλής στην κόντρα βρήκε τον τρόπο κι
έκανε το 3-0. Το ΥΠΠΟ μείωσε στο 74’, χωρίς
να κλείσει τον λογαριασμό, αφού η ΟΣΥΟ
πίεσε στο υπόλοιπο του αγώνα και κατάφερε
να κάνει άλλα δυο γκολ. Στο 80’ με τον Στρατή
και στο 89’ με πλασέ του Τσακνάκη, έγινε το 5-
1, που ήταν και το τελικό.  Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι σκόρερ  και οι Γιαννακάκης
Φώλιας, Καρίτζης 
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος,  Γιαννακάκης, Κα-
ριτζης, Καραγιάνννης, Καπερώνης, Φωλιας,
Σερέτης, Δήμος, Καλαλης, Ζανιας (Στρατής,
Τσακνάκης, Ροδίτης, Σκουλικαρίτης, Ζαμπά-
ρας).

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0-4
Ήταν μέχρι να μπει το πρώτο γκολ. Από την
στιγμή που έγινε αυτό, άνοιξε ο δρόμος για
την άνετη νίκη της ομάδας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), επί της ομάδας του
Δήμου Γαλατσίου, με 0-4. Το ΥΕΘΑ που πίεζε
από την αρχή και δεν απειλούνταν καθόλου,
έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει στο 13′ το
σκορ όταν ο Σακκάς έχασε τον βηματισμό του
μόνος απέναντι στον αντίπαλο γκολκίπερ.
Διπλή ευκαιρία με Κουκόπουλο στο 40’, εξ´
επαφής κεφαλιά αποκρούει ο γκολκίπερ. Σουτ
των Αγγελίδης, Παρούση, Τσοπανά, δεν βρή-
καν στόχο, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να
λήξει ισόπαλο χωρίς τέρματα. Στο 49′ ο Κου-

κόπουλος που πήρε το περιβραχιόνιο του αρ-
χηγού όταν αντικαταστάθηκε ο Παρούσης,
έκανε το 0-1. Στο 67′ ο Νταντής με δυνατό
σουτ, σε φάση που το ΥΕΘΑ έκρυψε το τόπι,
έκανε το 0-2. Στο 74′ πάλι ο Νταντής με ψηλο-
κρεμαστό διαγώνιο σουτ στο «Γάμα» το 0-3,
ενώ το τελικό 0-4, στο 79′ με κοντινό πλασέ ο
Κουκόπουλος με ασίστ του Αγγελίδη.  Από το
ΥΕΘΑ δεν υπάρχει παίκτης που να υστέρησε.
Διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Παπανικολάου, Κου-
κόπουλος και Αγγελίδης. Ενώ από τους ηττη-
μένους προσπάθησαν οι Τσαμαδης Φουκας
Βαγγελης, Δαμηλος. Το ματς μεταξύ άλλων
παρακολούθησε και ο γνωστός προπονητής
Νίκος Γεωργακάκος. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης
Μπαντης Πετρος Τσαμαδης Δαμηλος Κοσμας
Στέλιος Μανδηλαρας Μπουκης Σκαβαρας
Φουκας Βαγγελης Φουκας Θεοφάνης Τσουλος
(Μορτης Παπαδόπουλος Τζανης )
ΥΕΘΑ: (κόουτς Βασίλης Τρίχος): Δόριζας,
Μορφίδης, Παπανικολάου, Καρακώστας, Πα-
ρούσης (76′ Κομπορόζος), Καστανιώτης, Αγ-
γελίδης,  Σακκάς, Τσοπανάς, Κουκόπουλος,
Χαρακάκος (58′ Νταντής) 

Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) -
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.  1-2
Νίκη με ανατροπή για την ΠΟΕΔΗΝ, που πα-
ροτι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε στο
τέλος να νικήσει 2-1 τους Πυροσβέστες.  Αυτή
είναι η δεύτερη νίκη της ΠΟΕΔΗΝ, που φέτος
δείχνει αυτοπεποίθηση. Στο σκορ προηγήθη-
καν οι γηπεδούχοι με τον Καραμάνο στο 20’
να ανοίγει το σκορ και να κάνει το 0-1. Το
πρώτο μέρος έληξε ισόπαλο 1-1, με ένα τέρμα
που σημείωσε ο Νικολόπουλος στο 35’. Στο
δεύτερο η ΠΟΕΔΗΝ, όχι μόνον διατήρησε
ανέπαφη την εστία της αλλά και με ένα τέρμα
που σημείωσε στο 75’ ο Αστρινάκης έκανε το
1-2, και πήρε σπουδαίο 3ποντο. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Νικολόπουλος, Κούβαρης,
ενώ από την Πυροσβεστική προσπάθησαν οι
Καραμάνος και Κανέλλος.
Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ): Ευσταθίου, Χα-
ριτόπουλος, Κολιδάκης, Πλιατσικούρης, Πα-
παδόπουλος, Φραγκούλης, Παπαχρήστος,
Καραμάνος, Κιέζος, Κανέλλος, Κουτεντάκης. 

Ύστερα από μια πολύ καλή απόδοση η
ΠΟΕ/Δ0Υ, επικράτησε  3-1 της Περιφέρειας
κάνοντας τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και
διατηρώντας τη 2η θέση.  Αντίθετα οι ηττημέ-
νοι για 3ο συνεχόμενο παιχνίδι δεν καταφέρ-
νουν να πάρουν πόντο. Το πρώτο μέρος έληξε
ισόπαλο 0-0 , με τις δυο ομάδες να προσπα-
θούν να βρουν το γκολ, αλλά να μην τα κατα-
φέρνουν. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ήταν
πιο ουσιαστικοί και κατάφεραν να πάρουν το
τρίποντο. Με δυο προσωπικά γκολ του Πλατή
κι ένα του Γκόγκα η ΠΟΕ/Δ0Υ πήρε προβάδι-
σμα τριων τερμάτων και μαζί τους και τη νίκη.
Αφού η Περιφέρεια το μόνο που κατάφερε
ήταν να μειώσει το σκορ, με ένα πολύ ωραίο
δυνατό σουτ του Μαυρέλη στο «Γ», που ήταν
και το τελικό. Πάντως και οι δυο μονομάχοι δη-
μιούργησαν  ευκαιρίες, ενώ  οι ητημένοι δι-
καιούνται να είχαν σημειώσει επι πλέον γκολ,
όταν στο πρώτο  μέρος οι Μπάρτζος και Πε-
τράκης δεν κατάφεραν να σκοράρουν από
θέση τετ α τετ που βρέθηκαν, ενώ στο δεύτερο
και μετά το 3-1 η Περιφέρεια/Αποκεντρωμένη
είχε δυο πολύτιμες ευκαιρίες με τους Μπάρτζο
και  Μαυρέλη. Διακρίθηκαν από τους νικητές
οι  Ρεσίτης, Πλατής, Βέρρος, Βαρυθυμιάδης,
ενώ από τους ηττημένους οι Μαυρέλης,
Μπάρτζος, Μακρυγιώργος. 
ΠΟΕ/Δ0Υ: Ρεσίτης, Χρήστου, Κοκορόσκος,
Μηλαδόπουλος, Γκόγκας, Τάπραντζης, Βέρ-
ρος, Βλάχος, Βαρυθυμιάδης Κουρής, (Μπου-
σινέκης, Φτούλης Μ., Τζανετάκης,
Ζαρωτιάδης, Ζωχιός, Μίχας Δ).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ: Μίχας,
Μακρυγιώργος, Μπάρτζος, Γουναρίδης, Κω-
τσιόπουλος, Στασινόπουλος, Πετράκης, Νακό-
πουλος, Μαυρέλης, Μακρίδης, Γιαννόπουλος,
(Μιχαηλίδης, Κορμέτζας, Γεωργάκης, Κοντού-
δης).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1-6
Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Δήμος Αθηναίων σε ένα ματσάκι που είχε την υπεροχή και δίκαια επικράτησε με 6-1. Από την
άλλη τα Επιμελητήρια δεν κατόρθωσαν να μπουν στο ρυθμό και υπέκυψαν.  Το πρώτο μέρος  έληξε 0-3 για τους φιλοξενουμένους και ουσια-
στικά έκλεισαν την υπόθεση νίκη. Το σκορ άνοιξε ο Μαχαιρας για να διπλασιάσει τα τέρματα ο Κοντιζάς, ενώ λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο ο
Μαχαίρας  έκανε το 0-3. Στην επανάληψη ο Δήμος παρ’  όλα αυτά πίεσε και  δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αυξηθεί το
σκορ.  Έτσι ο Μαχαίρας  σημειώνοντας το τρίτο προσωπικό του γκολ ανεβασε το δείκτη του σκορ στο 0-4. Από εκεί κι έπειτα  ακολούθησαν
άλλα δυο γκολ από τον Τσαβδαρίδη που έκανε το 0-6. Τα Επιμελητήρια  απλά μείωσαν το σκορ προς το τέλος του αγώνα σε 1-6, που ήταν και
το τελικό.  Σπουδαία απόδοση είχε ο Μαχαίρας , με τον Τσαβδαρίδη, χωρίς να υστερήσει ουδείς.
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ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α. 1-3
Υστερα από ένα καλό παιχνίδι η
ΟΣΥΠΑ επικράτησε δίκαια με 3-1 της
Βουλής. Στο 10΄ ύστερα από ωραία
σέντρα του Βαρελά ο Πατλιάς άνοιξε
το σκορ. Στο 18΄ο Παπακώστας μέσα
από τη περιοχή απέναντι στον τερμα-
τοφύλακα σούταρε για να αποκρού-
σει όμως ο δεύτερος. Στο 25΄σέντρα
πάλι του Βαρελά και ο Πατλιάς από
το ύψος της μικρής περιοχής στέλνει
με κεφαλιά ψαράκι την μπάλα ελάχι-
στα άουτ. Στο 30΄ωραίο σουτ του Βα-
ρελά απόκρουσε σε κόρνερ ο
τερματοφύλακας των γηπεδούχων.
Στο 35΄ο Καλλώνης με προσωπική
προσπάθεια μπήκε στην περιοχή
πλάσαρε τον τερματοφύλακα αλλά η
μπάλα κτύπησε στην αριστερή κά-
θετο δοκό. Στο Α΄ ημίχρονο η Βουλή
απείλησε μόνο στο 43΄όταν ύστερα
από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά
από τη μικρή περιοχή απόκρουσε
την μπάλα ο Νικολόπουλος. Στο Β΄
ημίχρονο στη πρώτη φάση στο
50΄ύστερα από κόρνερ των γηπεδού-
χων από αριστερά και λάθος εκτί-
μηση των αμυντικών η μπάλα
κτύπησε στο γόνατο του Μαρκάκη
και κατέληξε στα δίχτυα(αυτογκόλ),
ύστερα από ωραία εκτέλεση γκολ του
Σταύρου. Παρά την αρχική ψυχρο-
λουσία οι παίκτες της ΟΣΥΠΑ αντέ-
δρασαν γρήγορα και στο 58΄ο
Καλλώνης μετά από πάσα του Βα-

ρελά μπήκε στη περιοχή και πλάσαρε
τον τερματοφύλακα κάνοντας το 1-2.
Στο 65΄ο ίδιος παίκτης με μετωπική
διείσδυση πέρασε και τον τερματοφύ-
λακα διαμορφώνοντας το τελικό 1-3
υπέρ των φιλοξενούμενων. Στα υπό-
λοιπα λεπτά είχαμε στο 70΄απ ευ-
θείας εκτέλεση φάουλ του Φράγκου
που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο
δοκάρι αφού την ακούμπησε πρώτα
ο τερματοφύλακας. Στο 75΄είχαμε την
καλύτερη ευκαιρία της Βουλής όταν
σε σουτ από το ύψος της μεγάλης
περιοχής ο Νικολόπουλος έπεσε στη
δεξιά γωνία του και έβγαλε την
μπάλα κόρνερ. Στα αξιοημείωτα του
παιχνιδιού ήταν ο τραυματισμός στο
55΄του Παπακώστα από σκληρό τά-
κλιν και η αποχώρηση του. Από την
ΟΣΥΠΑ χωρίς να υστερήσει κανείς
ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι  Φράγκος,
Καλλώνης, Πατλιάς και Βαρέλας.
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντόπουλος  Γροντής
Ρέντος Βάσιος  Γουργιώτης  Χαρα-
λαμπίδης Εμιρζάς  Ζούγκας  Ξαφά-
κης Βαγγές Σταυρου.Αλ.,  Αρβανιτης
Ασημακόπουλος Γκοτζαμάνης.
ΟΣΥΠΑ(Δραγώτης) : Νικολόπουλος,
Πανόπουλος, Λάζος, Φράγκος, Μαρ-
κάκης, Κοτσοβός, Χριστοδουλόπου-
λος, Πατλιάς, Παπακώστας,
Καλλώνης, Βαρελάς (Τζίντζος, Σακα-
ρέλος, Κοντογεώργης, Νιώτης, Οικο-
νομου, Δρακόπουλος)

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ΑΓΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 -6
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 5 -1
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α. 1 -3
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0 -4

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 1 -2
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 3 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3 7 2 1 0 6 4
2 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 2 6 2 0 0 8 2
3 Γ.Λ.Κ. 3 6 2 0 1 10 6
4 Ε.Φ.Κ.Α. 3 6 2 0 1 10 6
5 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2 6 2 0 0 6 2
6 Ο.Λ.Μ.Ε. 3 4 1 1 1 6 7
7 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3 4 1 1 1 5 7
8 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2 1 0 1 1 3 4
9 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 0 0 0 2 2 5
10 Ο.Α.Ε.Δ. 2 0 0 0 2 3 7
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 3 0 0 0 3 4 13
12 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
Ο.Δ.Υ.Ε. Ο.Α.Ε.Δ.
Ε.Φ.Κ.Α. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Γ.Λ.Κ. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Δ.Ο.Ε. Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ο.Λ.Μ.Ε. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

57
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 2ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 57

8 
Στον αγώνα μεταξύ των ομάδων Τε-
λωνειακοί - ΟΔΥΕ 6-2, σημειώθη-
καν συνολικά οκτώ γκολ

Το γεγονός πως κάποιες ομάδες, δεν έχουν ευθυγραμμίστηκαν με όλα όσα
έχουν ζητηθεί απο την οργανωτική Επιτροπή του Αθλητικού Τομέα της ΑΔΕΔΥ,
είναι η κύρια αιτία, που αναβλήθηκε η κλήρωση της επόμενης φάσης του κυ-
πέλλου, όπως και η έκδοση σχετική ανακοίνωσης, που αναφέρει τα εξής:  Ο
Αθλητικός Τομέας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημερώνει τα μέλη του για τα παρακάτω : 1.
Μετά από ενημέρωση από το λογιστήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σχετικά με την κατα-
βολή της πρώτης δόσης της συνδρομής των ομάδων που συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα περιόδου 2019-20 και την διαπίστωση ότι ΜΟΝΟ 13  ομάδες
έχουν καταβάλει το τίμημα αποφασίστηκε  η παράταση της καταβολής της
συνδρομής των ομάδων μέχρι στις 29.11.2019 και πριν το συνέδριο της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 3.12.19. 2. Μετά από ενημέρωση της Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας ενημε-
ρώνουμε ότι η παράταση που δίνεται για καταβολή της πρώτης δόσης είναι
ΤΕΛΙΚΉ και όποια ομάδα δεν καταβάλει το τίμημα ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ να
παίζει στη συνέχεια της λήξης της παραπάνω παράτασης. 3. Λόγω της παρα-
πάνω καθυστέρησης στην οικονομική τακτοποίηση των ομάδων οι δραστηριό-
τητες του Αθλητικού Τομέα σχετικά με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ και την ΚΛΗΡΩΣΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΝΤΑΙ μέχρι την τελική οικονομική τακτοποίηση των
ομάδων. 4. Όλες οι ομάδες πρέπει να στείλουν τις καταστάσεις με το ΑΜΚΑ σε
ηλεκτρονική μορφή στο email   athlitiko@adedy.gr για να ενημερωθεί το site
adedy.gr . ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ¨”.
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ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Ο.Δ.Υ.Ε.  6-2
Τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα σημεί-
ωσαν οι Τελωνειακοί που επικράτησαν  4-2
της ΟΔΥΕ και πήραν ένα πολύτιμο 3ποντο.
Από την άλλη η ΟΔΥΕ στο δεύτερο μέρος
αγωνίστηκε με εννιά παίκτες  λόγω τραυματι-
σμού των Βικάτου και Χαλβαντζή και όπως
ήταν επόμενο ηττήθηκε, αφού δεν μπόρεσε να
ανταποκριθεί… Στο σκορ προηγήθηκαν οι γη-
πεδούχοι  στο 10’ με τον Οικονόμο να κάνει το
1-0,  για να ισοφαρίσει στο 15’ ο Αρβανίτης με
σουτ, κάνοντας το 1-1. Όμως οι Τελωνειακοί
πίεσαν  στη συνέχεια και με δυο τέρματα που
σημείωσαν ανέβασαν στο δέικτη του σκορ στο
3-1. Στο 35’ και παλι ο Οικονόμου έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του,  ενώ ο Σφυρης
στο 40’ σημείωσε το 3-1 που ήταν και το σκορ
του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη και
μολις στα δυο λεπτά αγώνα ο Οικονόμου με
το τρίτο προσωπικό γκολ έκανε το 4-1. Η
ΟΔΥΕ παρά το γεγονος πως αγωνίζονταν με
εννιά παίκτες μείωσε σε 4-2 με τον Δανιηλίδη
στο 68’. Όμως οι Τελωνειακοί συνέχισαν να
πιέζουν και με τον Κοκώνη στο 75’ και τον Οι-
κονόμου ου χτύπησε για τέταρτη φορά στο 80’
έκαναν το 6-2, που ήταν και το τελικό.  Διακρί-
θηκαν από τους νικητές οι Οικονόμου και Κοκ-
κώνης και Σφυρης, ενώ από τους ηττημένους
οι Βούζας, Ασθενίδης, Παπαμιχαήλ. 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Παπαδόπουλος, Βαρβαρίγος,
Καραγεωργόπουλος, Καφάσης, Χασιώτης,
Κοκκώνης, Πολυχρονίδης, Σφυρης, Χαριτό-
πουλος, Ευθυμίου, Οικονόμου, (Καπραντζάς,
Μαρκουλάκης, Τσουβαλτσίδης, Ηλιόπουλος,
Μητρόπουλος, Λυμπέρης, Ιωαννου).
Ο.Δ.Υ.Ε. : Φαλούτσος, Χατζηνικολάου, Παπα-
μιχαήλ, Μπουραζάνης, Χαλβατζής, Κάτσικας,
Στόϊκος, Δρέκος, Αποστολάκος, Δανιηλίδης,
Παπαναγιώτου, (Ασθενίδης, Βικάτος, Καντζού-
ρης, Πάσχος, Παγίδας, Αρβανίτης).

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των
δυο μονομάχων. Από τη μεριά της η Εμπορική
παρουσιάστηκε με πολλές απουσίες κι έχουν
κάθε λόγο οι άνθρωποί της ισχυρίζονται πως
υα μπορούσαν να αγωνιστούν καλύτερα. Στο
πρώτο μέρος οι Τραπεζικοί  ήταν καλύτεροι
και αυτό αποτυπώθηκε και στο σκορ. Μόλις
στο 10’ ο Βλάμη με εύστοχο χτύπημα πέναλτι
έκανε το 1-0, με το οποίο έληξε το πρώτο
μέρος, παρότι τα σουτ του Παναγιωτάρα  και
Δανέζη εξουδετέρωσε ο πορτιέρο της ΟΛΜΕ.
Στην επανάληψη, το σκηνικό άλλαξε με τον Νι-
κόπουλο να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και
να γίνεται αιτία ώστε οι φιλοξενούμενοι να πά-
ρουν την πρωτοβουλία και να πιέζουν. Αποτέ-
λεσμα αυτού ήταν στο 78’ ο Δόγιας με σουτ

έξω  από την περιοχή έκανε το 1-2. Ενώ το τε-
λικό  2-2 έκανε επίσης με πέναλτι ο Βλάμης σε
ανατροπή του Γιγκλά.  Διακρίθηκαν από την
Εμπορική οι Τσούρας και Βλάμης, ενώ από
την ΟΛΜΕ οι Πετωνης Δογιας Τσιγγουλης
Βουτηρεας.
EN.A.Σ (Π.EMΠOPIKH ) : Μανωλάκος, Τσάμ-
πρας, Κότσιρας (60’ Καραπας), Δανέζης, Γε-
ωργόπουλος, Τσούρας, Καλλομενίδης,
Ανδρεάδης, Βυλλιώτης, Βλάμης, Γιγκλάς.
ΟΛΜΕ: Τζουβαρας Πετωνης Βουτηρεας Τσιγ-
γουλης Ζαρναβαλος Γαριπηδης Τσιτντζιος
Σταμοπουλος Πούλος Δρουγκας Δογιας .Λύ-
τρας Λιάσκος Γκαβογιανακης Νικοπουλος.

Μετά από έναν θεαματικό και εξαιρετικά αντα-
γωνιστικό παιχνίδι η ομάδα του Υπ. Γεωργίας
πήρε τους τρεις βαθμούς χάρη στο πάθος και
την αγωνιστικότητα των παικτών καθώς και με
λίγη βοήθεια της τύχης στο τέλος. 
Το Υπ. Γεωργίας δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι
και μάλιστα η ομάδα του Υπ. Παιδείας θα μπο-
ρούσε να είχε προηγηθεί όταν ο επιθετικός
τους βρέθηκε μόνος του με το τέρμα αλλά ο
Ζέρβας σωτήρια έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.
Σιγά σιγά η ομάδα του Υπ. Γεωργίας άρχισε
να βρίσκει τα πατήματά του και στην πρώτη
ευκαιρία που της δόθηκε στο 10’ έκανε το 1-0
με τον Φρουζάκη ο οποίος μετά από πάσα του
Λάμπου βρέθηκε μόνος του και με απλό
πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία
του τέρματος. Στο 20’ ο Γιαννόπουλος αφού
έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο αμυντικό
μπήκε από αριστερά και με ωραίο πλασέ
έκανε το 2-0. Το ημίχρονο τελείωσε με το Υπ.
Παιδείας να έχει κατοχή αλλά να μην μπορεί
να απειλήσει την εστία του Ζέρβα.
Στο δεύτερο ημίχρονο το Υπ. Γεωργίας μπήκε
πολύ δυνατά και με τους Γάγγο, Γιαννόπουλο,
Κουτελιδάκη και Λάμπο να είναι ιδιαίτερα δρα-
στήριοι και να απειλούν την αντίπαλη εστία
χωρίς όμως να είναι αποτελεσματικοί. Και
αφού μέσα σε διάστημα 10 λεπτών είχαν τρεις
ευκαιρίες να σκοράρουν από πλεονεκτική
θέση, το Υπ. Παιδείας σε μια αντεπίθεση και
μετά από ολιγωρία της άμυνας μείωσε σε 2-1
δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα στο 55’
ο Καραγιάννης. Η ομάδα του Υπ. Παιδείας
ανέβηκε ψυχολογικά και άρχισε να ελέγχει τον
αγώνα. Έτσι στο 70’ με ωραίο δυνατό σουτ
έξω από τη μεγάλη περιοχή,  ισοφάρισε και ο
αγώνας απέκτησε μια άγρια ομορφιά με ευκαι-
ρίες για γκολ και για τις δυό ομάδες. Πλέον
αυτός που θα σκόραρε πρώτος θα έπαιρνε και
τον αγώνα. Τελικά ήταν το Υπ. Γεωργίας που
πήρε το προβάδισμα στον σκορ όταν στο 80’
ο Κουτελιδάκης βρήκε ωραία τον Γάγγο ο

οποίος αφού άδειασε τον αντίπαλο αμυντικό
έδωσε την μπάλα στον ξεμαρκάριστο Γιαννό-
πουλο ο οποίος σε κενή εστία δεν δυσκολεύ-
τηκε να κάνει το 3-2.  Στα τελευταία 10’ λεπτά
το Υπ. Παιδείας πίεσε ασφυκτικά την αντίπαλη
άμυνα αλλά χάρη στην σταθερότητα του
Ζέρβα ή άμυνα του Υπ. Γεωργίας άντεξε. Η
φάση όμως που έκρινε τον αγώνα έγινε στο
τελευταίο λεπτό όταν η μπάλα με περιπετει-
ώδη τρόπο κατέληγε στα δίχτυα αλλά σαν από
μηχανής θεός πετάχτηκε ο Χατζηδιαμαντής και
κατάφερε να αποκρούσει πάνω στην γραμμή
του τέρματος.  Σπουδαίες ευκαιρίες χάθηκαν
από τη μεριά του Υπ Παιδείας οι Ζαρνακούπη
και Τσότρα στο πρώτο μέρος και  Καραγιαν-
νης, Πιπιλικας, Χριστοπουλος στο δεύτερο,
ενώ διακρίθηκαν οι Πιπιλικας Καραγιαννης Κ,
Ζαρνακουπης. Από την ομάδα του Υπ. Γεωρ-
γίας δεν υστέρησε κανένας αλλα ειδικότερα ξε-
χώρισαν  οι Γιαννόπουλος (κορυφαίος),
Κουτελιδάκης και Γάγγος. 
Υπ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης, Φλέρης
(65’ Παπαβασιλείου), Σαλτερής, Τασούλης,
Μπάμης, Φρουζάκης (45’ Χατζηδιαμαντής) ,
Λουκάκης 45’ (Γάγγος) , Λάμπος (70’ Κατσά-
φαρος, 80’ Κουτσούρης), Κουτελιδάκης. 
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:  Γεωργιου Τσιοκρης Πατηλας
Ηλιακης Ιωσηφιδης Πιπιλικας Τζωρτζης Εξαρ-
χος Πουρναρας Ζαρνακουπης Τσοτρας (Κα-
ραγιαννης Κ., Καραγιαννης Β., Χριστοπουλος
Μπουρτζινος Ττσαλαπατανης Κωστοπουλος

Ε.Φ.Κ.Α. - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  4-1
Ευρεία σε έκταση νίκη σημείωσε ο ΕΦΚΑ, που
κατάφερε παίζοντας ουσιαστικά να πάρει το
3ποντο της νίκης και να προωθηθεί στη δεύ-
τερη θέση, μαζί με το ΓΛΚ, Τελωνειακού και
Ταχ Ταμιευτήριο με τις δυο τελευταίες ομάδες
να έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.  Το
πρώτο μέρος έληξε 2-0 για τους γηπεδούχους
που άνοιξαν το σκορ με τον Γεωργουλή, που
έκανε το 1-0 στο 10’, και διπλασίασε τα τέρ-
ματα ο Μπούζης στο 20’, ενώ ο  Γκαβέλλας
στο 30’ ανέβασε το δείκτη του σκορ, κάνοντας
το 3-0, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέ-
ρους. Στην επανάληψη  οι Εφοριακοί μείωσαν
σε 3-1 με τον Κυριακού στο 50’. Στο 75’ ο Γκα-
βέλλας είχε δοκάρι, ενώ το τελικό 4-1 διαμόρ-
φωσε ο Γεωργουλής στο 78’.  Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Γκόβαρης, Γεωργουλής,
Χριστόπουλος, Γκαβέλλας, χωρίς να υστερή-
σουν οι υπόλοιποι, ενώ από τους Εφοριακούς
άρεσε ο Κυριακού. 
ΕΦΚΑ: Πόγκας, Παρλιάρος, Μαρτίνης, Σταυ-
ρακάκης, Γκόβαηρς, Γκαβέλλας, Μπούζης,
Ακτύπης, Χριστόπουλος, Χρησταράς, Γεωρ-
γουλής, (Σαββίδης, Γρίβας, Σιούνας, Πολυγέ-
νης, Κατσαβός, Δημόπουλος, Λύκος).

ΟΑ.Ε.Δ. - Γ.Λ.Κ. 2-5
Ένα πολύ όμορφο πρώτο ημίχρονο με πολλές φάσεις εκατέρωθεν. Οι περισσότερες από τη πλευρά του ΟΑΕΔ . Μοιραίος παίχτης ο Ντράχας
με τέσσερα ανεπιτυχή τετατετ με τον τερματοφύλακα του ΓΛΚ, που δεν κατόρθωσε να σκοράρει.  Αντίθετα το ματσάκι ξεκίνησε κατά τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο για τους  φιλοξενουμένους που με δυο γκολ του Καλογιάννη στο 10’ και 18’ προηγήθηκε 0-2. Στο 30' κεφαλιά μετά από κόρ-
νερ ο Δήμος Γεωργατζέλης μείωσε σε 1-2. Όμως το ΓΛΚ δεν πτοήθηκε, αλλά απάντησε με ένα τρίτο γκολ του Καλογιάννη, σημειώνοντας χατ
τρικ και στέλνοντας το δείκτη του σκορ στο 1-3. Το πρώτο μέρος έληξε  2-3 με ένα δεύτερο  γκολ του Γεωργατζέλη, υστερα  από εύστοχο χτύ-
πημα πάναλτι  Στην επανάληψη το ΓΛΚ πιο ουσιαστικό σημείωσε άλλα δυο τέρματα. Ο Καλογιάννης με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έκανε το 2-4
(κάνοντας το 4ο προσωπικό του γκολ). Το τελικό 2-5 διαμόρφωσε ο Λογοθέτης με δυνατό σουτ από 40  μέτρα. Από τους νικητές δεν υστέρησε
κανείς, όμως άρεσαν περισσότερο οι Καλογιάννης, Σακελλαρόπουλος, Καμιδης , Μαρίνης, ενώ από τους ηττημένους  διακρίθηκαν οι Γεωργα-
τζέλης Δήμος και ο Ντράχας.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Σταθόπουλος, Συνέσιος, Βασιλείου, Λουκίδης, Ντράχας,, Κληρονόμος, Δίζος, Σιάσος, Μπαρτζιώτης, Ψυρίδης, Μακρής, Κανε-
λόπουλος. Γεωργατζέλης Δ.
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