
Μόλις στους δυο πόντους πίσω απο την πρωτοπόρο ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, ακολουθεί ο Δήμος Αθηναίων, που
το Σάββατο επικράτησε 4-2 της ανταγωνιστικής ομάδας της Πυροσβεστικής

Ούτε και το Υπ Παιδείας κατά-
φερε να ανακόψει τη φρενήρη
πορεία του ΓΛΚ, που επικρά-
τησε 8-1 και δίκαια βρίσκεται
μόνο στην πρώτη θέση του
βαθμολογικού πίνακα της Β’ κα-
τηγορίας με 18β
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Ο.Σ.Υ.Ο. – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 0-1
Τελικά η αναμέτρηση μεταξύ των δυο μονομά-
χων, όπως δείχνει και το τελικό σκορ, κρίθηκε
στο ένα γκολ που σημειώθηκε στο πρώτο
μέρος. Πάντως πέρα αυτού και οι δυο αντίπα-
λοι, δημιούργησαν κι έχασαν ευκαιρίες, ώστε η
κάθε μια από τη μεριά της, να πάρει τον αέρα
ή τη διαφορά που ήθελε, χωρίς ωστόσο κάτι
τέτοιο να γίνει εφικτό.  Η Περιφέρεια κατάφερε
με τον Πετράκη και στο 18’ να ανοίξει το σκορ
κάνοντας το 0-1 και να το κρατήσει μέχρι τη
λήξη, παρότι η ΟΣΥΟ πίεσε έντονα στη συνέ-
χεια για να το ανατρέψει, αλλά όπως δείχνει
και το τελικό σκορ, κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό,
με συνέπεια να παραμείνει ως το τελικό απο-
τέλεσμα του αγώνα. Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Μπάρτζος, Πετράκης και από την
ΟΣΥΟ οι Παπαχριστοπουλος, Καρίτζης.
ΟΣΥΟ: Παπαπκωστόπουλος, Πιας, Καραγιάν-
νης, Παπαχριστόπουλος, Ροδίτης, Σακκάς,
Καρίτζης, Τσκανάκης, Σερέτης, Γιαννακάκης,
Καπερώνης, (Στρατής, Μυστιλόγλου, Χατζη-
γιάννης, Ζαμπάρας)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ : Μιχας,
Κωτσιόπουλος, Γιαννόπουλος, Νακόπουλος,
Μακρυγιώργος, Μαυρέλης, Εμμανουήλ, Στασι-
νόπουλος, Μπάρτζος, Μακρίδης, Πετράκης,
(Γεωργιάδης, Δημητροπουλος, Κοντούδης, Μι-
χαηλίδης, Ψαρομιχαλάκης).

Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) -
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2-4
Μεγάλη νίκη με ανατροπή πήρε ο Δήμος Αθη-
ναίων, που στον αγώνα με την Πυροσβεστική
δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και αυτό αποτυ-
πώθηκε πολύ γρηγορα και στο σκορ. Αντίθετα
οι γηπεδούχοι έδειξαν στοιχεία καλοκουρδι-
σμένης μηχανής και δυσκόλεψαν τους αντιπά-
λους τους, που νόμιζαν πως θα έπαιρναν το
ματσάκι έυκολα. Και όλα εν τέλει κύλησαν
ομαλά, από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι
στο τελευταίο τέταρτο αλλά και στο δεύτερο
μέρος παρουσίασαν κάποιες από τις αρετές
τους. Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Γρηγοράκος
που ήταν ο καλύτερος παίκτης των γηπεδού-
χων, όμως ο Μαχαίρας στο 30’  ισοφάρισε σε
1-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέ-
ρους. Στην επανάληψη η Πυροσβεστική προ-
ηγήθηκε για δεύτερη φορά με προσωπικο
γκολ του Γρηγοράκου στο 55’, αλλά δεν το χά-
ρηκε για πολύ, αφού στο 60’ ο Μαχαίρας και
πάλι έδειξε την κλάση του και με σουτ έφερε
το ματσάκι στα ίσα και κάνοντας το2-2.  Από

εκεί και πέρα ο Δήμος κυριάρχησε στον αγώνα
και με κεφαλιά αρχικά του Τσαβδαρίδη στο 75’
πήρε το προβάδισμα και στο 80’ με πλασέ του
Ηλία μέσα από την περιοχή πήρε τη μεγάλη
νίκη με σκορ 2-4. Διακρίθηκαν από τους νικη-
τές οι σκόρερ και ο Στρατής και από τους ηττη-
μένους οι Γρηγοράκος, Κανέλλος.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ : Βορρίσης, Ευσταθίου, Πα-
παδόπουλος, Θεοχάρης, Κολιδάκης, Πλιατσι-
κούρης, Κουτεντάκης, Στυλιανού, Κανέλλος,
Καραμάνος, Γρηγοράκος (Βύρρος, Παπαχρή-
στος, Λουκιπούδης).
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Λολέας, Σαϊτάνης Κ.,
Σαϊτάνης Β., Μπέτσης, Μπεζαίτης, Στρατής,
Ροντρίγκεζ, Μαχαίρας, Τσαβδαρίδης, Παπαμι-
χαλόπουλος, Παπαδήμας, (Ηλίας, Γεωργουλά-
κης, Μαγειρίκας, Κούβαλης, Μαυρογιάννης,
Καλαμάρας, Κατελανάκης).

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1-2
Πολύ καλή εμφάνιση από τη μεριά του Δήμου
Αθηναίων, ενώ αντίθετα  η ΠΟΕ/Δ0Υ επηρεά-
στηκε από τις πολλές απουσίες που είχε και
παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων.
Αναμφίβολα δίχως τους Συμεωνίδη, Λαζάκη,
Κατσιππάνο, Βαρυθυμιάδη, Κίτση, Ζωχιό,
Κρητικό και Φτούλη, οι φιλοξενούμενοι είχαν
ένα θέμα στην ανάπτυξή τους, που εν τέλει
δεν του κόστισε, αφού επικράτησαν έστω και
δύσκολα με σκορ 2-1.  Το σκορ άνοιξε ο Κου-
ρής με ωραία ενέργεια και παρότι είχε την
πλάτη στην εστία έδειξε την μεγάλη του κλάση
και κατάφερε γυρνώντας το σώμα του και με
σουτ να ανοίξει το σκορ κάνοντας το 0-1. Τα
τέρματα διπλασίασε στο τέλος του ημιχρόνου
με τον ήδη σκόρερ (Κουρής) που από την
γραμμή του άουτ γύρισε την μπάλα και ο
επερχόμενος Πλατής έκανε το 0-2, με το οποίο
έληξε και το πρώτο μέρος.  Στην επανάληψη ο
Δήμος κατάφερε να μειώσει σε 1-2  με τον
Κουλέπη και να κερδίσει τις εντυπώσεις. Δια-
κρίθηκαν από τους νικητές οι Ρεσίτης που
έσωσε σε αρκετές περιπτώσεις την εστία του
από βέβαια παραβίαση, όπως και οι Κουρής,
Βερρος, Κοκορόσκος.  Από το Δήμο άρεσαν οι
Κουλέπης και Μπαντής Π.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Μπαντης Παναγιωτης
Μπαντηε Ψρηστος Μπαντης Πετρος Τσαμα-
δης Δαμηλος Κοσμας Αρης Μπιμπας Τσουλος
Μπουκης Παπαδοπουλος Κουλεπης
ΠΟΕ-ΔΟΥ:(Νικολής, Ξυπολιάς): Ρεσίτης, Βέρ-
ρος, Κοκορόσκος, Βλάχος, Μηλαδόπουλος,
Μπουζινέκης, Γκόγκας, Καστάνης, Κουρής,

Πλατής, Τάπραντζης, (Χρήστου, Φτούλης Εμ.,
Τζνετάκης, Ζαρωτιάδης).

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 4-3
Μόνον για καρδιακούς δεν ήταν το παιχνίδι με-
ταξύ των δυο μονομάχων. Τόσο για την αγωνι-
στική του ποιότητα, όσο και για την
απρόσμενη εξέλιξη που είχε. Η Βουλή παρότι
προηγήθηκε ακόμη και με τρια γκολ διαφορά,
λίγο έλειψε να φύγει από το γήπεδο με το
βαθμό της ισοπαλίας ή ακόμη και ηττημένη!
Και ο λόγος είναι πως οι παίκτες των Επιμελη-
τηρίων όταν βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με
3-0, δεν το έβαλαν κάτω και κατόρθωσαν να
ισοφαρίσουν σε 3-3 και αν ήταν τυχεροί θα
μπορουσαν να κλέψουν ακόμη και τη νίκη, αν
το δοκάρι και οι ευκαιρίες που χάθηκαν μετά
την ισοφάριση δεν στέκονταν εμπόδιο.  Το
σκορ άνοιξε πολύ νωρίς και σχεδόν με την
έναρξη όταν ο Βαγγές έβγαλε με πολύ ωραία
μπαλιά τον Κουτρομάνο και αυτός στο τετ α
τετ με ιδανικό πλασέ έκανε το 1-0, με το οποίο
έληξε και το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο και
μετά από κόρνερ ο Βαγγές πήρε την κεφαλιά
και ο Κουτρομάνος με προβολή έκανε το 2-0
για τη Βουλή. Εξαιρετική  διαγώνια μπαλιά του
Χαραλαμπίδη στην πλάτη της άμυνας για τον
Ζούγκα , αυτός άντεξε στο παρατεταμένο μαρ-
κάρισμα και με πολύ καλό σουτ έκανε το 3-0.
Από κει και πέρα η ομάδα της Βουλής χαλά-
ρωσε και σε συνδυασμό με την αντικατάσταση
του κεντρικού αμυντικού Ρέντου λόγω τραυμα-
τισμού  τα επιμελητήρια κατάφεραν να ισοφα-
ρίσουν το παιχνίδι σε 3-3. Ο Μπαρέλης αρχικά
μείωσε σε 3-1 για να ακολουθήσουν άλλα δυο
γκολ. Ο Καπράλος έκανε το 2-3 και το 3-3 ση-
μειώθηκε από τον Μουζακίτη, που έκανε το
παιχνίδι ροντέο, αφού και οι δυο ομάδες προ-
σπάθησαν για τη νίκη. Στο 85΄ο Ζούγκας
έφυγε από πλάγια άντεξε στο μαρκάρισμα
που του έγινε, έδωσε πολύ ωραία πάσα στον
Εμιρζά  και  ο μέσος της Βουλής με σουτ  με
τη μία έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.κάνοντας
το τελικό 4-3.
Βουλή :  Φιλιντόπουλος Γροντής Ρέντος Χα-
ραλαμπίδης Γουργιώτης Εμιρζάς Μπαράκος
Ζούγκας Κουτρομάνος Ξαφάκης Βαγγές
Αλλ.Αρβανίτης

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 1-3
Πιο άνετα από ότι δείχνει το τελικο σκορ, πέρασε το εμπόδιο της ΠΟΕΔΗΝ, η ΠΟΕ/ΥΠΠΟ, που επικράτησε 3-1 και πρόσθεσε ένα ακόμη
3ποντο στη συλλόγή του.  Στο  8’ Πετρόπουλος  με πλασέ από ασίστ του Δαμίγου, έκανε το 0-1 ενώ στο  21’ ο Δαμίγος μετά από έξοχη ενέργεια
του Κατσαβρια που προηγουμένως είχε περάσει όλους τους αντιπάλους του που πήγαν να τον μαρκάρουν, διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το
0-2. Η ΠΟΕΔΗΝ μείωσε σε 1-2 με τον Μπίντζο, αλλά αυτό δεν παρέμεινε μέχρι τη λήξη, αφού στο 66’ ο Πετρόπουλος με πέναλτι που κέρδισε ο
ίδιος έκανε το 1-3, που ήταν και το τελικό. Πολλές ευκαιρίες χάθηκαν από τη μεριά των νικητών. Στο 33’ σουτ του Στόικου απόκρουσε ο πορ-
τιέρο των γηπεδούχων, όπως και σε σουτ των Πετρόπουλου (41’ ) και Κατσαβριά στο 44’.  Στο 55’ ο τελευταίος σε τετ α τετ δενκατάφερε να νι-
κήσει τον αντίπαλό του πορτιέρο, ΄λοπως το ίδιο συνέβη και στο 61’ με τον Πετρόπουλο. 
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης, Μπαντουδάκης, Αιβαλής, Ζερίνος, Δαμίγος, Καλογερόπουλος, Στόικος, Τριανταφύλλου, Πετρόπουλος,
Κατσαβριάς, Μάρκου, Οικονόμου, Γκαβέλας, Γκαβέρας, Νίξης. 
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Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - Ο.ΣΥ.Π.Α. 2-1
Υστερα από ένα δυνατό και αμφίρ-
ροπο παιχνίδι το ΥΕΘΑ επικράτησε
με 2-1 της ΟΣΥΠΑ. Οι γηπεδούχοι
μπήκαν δυνατά στον αγώνα και είχαν
τη πρωτοβουλία στα πρώτα 25΄όπου
και δημιούργησαν δύο ευκαιρίες στο
18΄με σουτ του Κουκόπουλου που
απέκρουσε ο Νικολόπουλος και στο
25΄ που μετά από σέντρα σουτ η
μπάλα πέρασε άουτ. Μετά το 25΄ και
τις εσωτερικές αλλαγές της η ΟΣΥΠΑ
ισορρόπησε και απείλησε. Έτσι στο
ίδιο λεπτό μετά από όμορφο συνδυα-
σμό ο Μορφίδης έκανε το 1-0. Ο Διαι-
τητής έδειξε σέντρα, ο επόπτης δεν
σήκωσε σημαία, και όμως το γκολ
ακυρώθηκε (!!!), καθώς οι παίκτες της
ΟΣΥΠΑ, πολιόρκησαν για τρία λεπτά
τον επόπτη, ζητώντας χέρι του σκό-
ρερ, πριν πλασάρει. Στο 30΄ο Τσιτλα-
κίδης ύστερα από κεφαλιά πάσα του
Βαρελά σούταρε μέσα από την πε-
ριοχή άουτ . Στο  44΄ ο Αγγελίδης με
δυνατό άπιαστο  σουτ από το ύψος
της μεγάλης περιοχής έστειλε τη
μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας
του Νικολόπουλου ανοίγοντας το
σκορ και κάνοντας το 1-0.  Στην επα-
νάληψη και οι δυο μονομάχοι δημι-
ούργησαν ευκαιρίες για γκολ Στο
55΄από  πάσα του Τσιτλακίδη, ο Πατ-
λιάς μπήκε από δεξιά και έξω από τη
μεγάλη περιοχή κάνει παράλληλη
σέντρα στο ύψος της μικρής περιο-
χής και ενώ ο τερματοφύλακας και οι
αμυνόμενοι είχαν εξουδετερωθεί, ο
επερχόμενος Χριστοδουλόπουλος,
σε κενή εστία, πλασάρει ασθενώς
έτσι ώστε να προλάβουν,  τη τελευ-
ταία στιγμή, να διώξουν οι αμυνόμε-
νοι τη μπάλα πάνω ακριβώς από τη
γραμμή της εστίας. Σαν να μην
έφτανε μόνο αυτό για την ΟΣΥΠΑ
στο 60΄, ο Κουκόπουλος ανετράπη

εντός της περιοχής από τον Τσίντζο.
Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα  ο ίδιος
ο παθών κάνοντας  το 2-0. Παρά το
σε βάρος τους σκορ οι παίκτες της
ΟΣΥΠΑ δεν τα παράτησαν, βγήκαν
πιο επιθετικά και απειλητικά είχαν
ένα σουτ του Φράγκου,  από εκτέ-
λεση φάουλ, στο 65΄ελάχιστα άουτ
και στο 75΄ σε εκτέλεση κόρνερ του
Τσιτλακίδη ο Βαρελάς με κεφαλιά
μέσα από τη μεγάλη περιοχή έστειλε
την μπάλα άουτ. Οι γηπεδούχοι στο
διάστημα αυτό, προσπάθησαν να
κρατήσουν την εστία τους ανέπαφη
παίζοντας αμυντικά και αναζητούσαν
την κόντρα επίθεση για να απειλή-
σουν. Πράγματι στο 80΄είχαν την κα-
λύτερη τους ευκαιρία στο παιχνίδι
όταν σε αντεπίθεση ο Κουκόπουλος
βρέθηκε μόνος στη μεγάλη περιοχή
αλλά ο εξερχόμενος Νικολόπουλος
απέκρουσε το σουτ  σε κόρνερ. Στο
85΄ μετά από ωραίο συνδυασμό Κα-
νέλλη-Πατλιά –Τσιτλακίδη ο τελευ-
ταίος μπήκε στην περιοχή και με
έξοχο πλασέ μείωσε σε 2-1 που ήταν
και το τελικό αποτέλεσμα παρά τις
προσπάθειες των φιλοξενούμενων.
Ουδείς παίκτης του ΥΕΘΑ υστέρησε,
κορυφαίοι Μορφίδης, Νταντής, Μου-
ζής και Παρούσης.  Ενώ από την
ΟΣΥΠΑ άρεσαν οι Λάζος, Πατλιάς,
Τσιτλακίδης, Νικολόπουλος. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Παπανικολάου,
Καστανιώτης, Μουζής, Βάγιας (81’
Κομπορόζος), Παρούσης, Μορφίδης,
Χαρακάκος, Αγγελίδης (75’ Καρακώ-
στας), Νταντής, Κουκόπουλος.
ΟΣΥΠΑ(Δραγώτης-Ανδριόπουλος) :
Νικολόπουλος, Πατλιάς, Λάζος,
Φράγκος, Πανόπουλος, Τσίντζος
(Κοντογεώργης), Κοτσοβός (Σακαρέ-
λος), Χριστοδουλόπουλος (Νιώτης),
Τσιτλακίδης, Καλλώνης (Κανέλλης),
Βαρελάς (Οικονόμου).
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 7η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 -4

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1 -2
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 4 -3
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 1 -3
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Ο.ΣΥ.Π.Α. 2 -1
Ο.Σ.Υ.Ο. 0 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 7 21 7 0 0 29 7
2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7 19 6 1 0 30 7
3 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 7 19 6 1 0 23 6
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 7 16 5 1 1 21 7
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 7 12 4 0 3 19 18
6 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 7 8 2 2 3 17 26
7 Ο.Σ.Υ.Ο. 7 7 2 1 4 10 10
8 7 7 2 1 4 14 23
9 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 7 4 1 1 5 13 24
10 7 3 1 0 6 12 24
11 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 7 3 1 0 6 11 26
12 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 7 3 1 0 6 10 31

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ο.Σ.Υ.Ο. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

Ο.ΣΥ.Π.Α.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 7η ΑΓΩΝ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο.Δ.Υ.Ε. 2 -1
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Φ.Κ.Α. 4 -1
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3 -1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ.Λ.Κ. 1 -8
Ο.Λ.Μ.Ε. Δ.Ο.Ε. Αν
Ο.Α.Ε.Δ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 2 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 7 18 6 0 1 36 11
2 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 6 15 5 0 1 17 12
3 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 6 10 3 1 2 10 14
4 Ο.Α.Ε.Δ. 5 9 3 0 2 17 10
5 Ε.Φ.Κ.Α. 6 9 3 0 3 17 16
6 Ο.Λ.Μ.Ε. 6 9 2 3 1 11 10
7 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5 7 2 1 2 12 10
8 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 5 6 2 0 3 13 18
9 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 6 5 1 2 3 10 15
10 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 4 1 1 3 9 17
11 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 7 0 0 0 7 8 27

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
Ο.Δ.Υ.Ε. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ε.Φ.Κ.Α. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ο.Α.Ε.Δ. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Γ.Λ.Κ. Ο.Λ.Μ.Ε.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Δ.Ο.Ε.

47
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 7ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 47

9
Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΥΠ.
ΠΑΙΔΕΙΑΣ- Γ.Λ.Κ. 1-8, δηλαδή
σημειώιθηκαν 9 τέρματα

Τέσσερα τέρματα σημείωσε ο Καλογιάννης
Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε ο Καλογιάννης (φωτό). Ο
άσος του ΓΛΚ ήταν ο παίκτης που με την ευστοχία του
και την υπέροχη αγωνιστικότητά του, συνέβαλε στη με-
γάλη νίκη που σημείωσε η ομάδα του κόντρα στο Υπ
Παιδείας, επικρατώντας με 8-1
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ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Ο.Δ.Υ.Ε. 2-1
Η ομάδα του Υπ. Γεωργίας επανήλθε στις
νίκες χωρίς όμως να θέλξει με την απόδοσή
της. Το Υπ. Γεωργίας μπήκε έχοντας την κα-
τοχή της μπάλας ωστόσο η ΟΔΥΕ έχασε
πρώτη ευκαιρία στο 10’ μετά από λάθος της
άμυνας αλλά ο Ζέρβας έδειξε ετοιμότητα και
απέκρουσε πετυχημένα το αντίπαλο πλασέ. Η
ομάδα μας αντέδρασε αλλά οι Γάγγος και
Γιαννόπουλος νικήθηκαν από τον αντίπαλο
τερματοφύλακα.  Στο 35’ η ομάδα της ΟΔΥΕ
έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Γεωργίας
να σκοράρει αφού σε ακίνδυνη φάση ο αμυντι-
κός τους έκανε βρήκε την μπάλα με το χέρι και
ο διαιτητής ορθά έδειξε πέναλτυ το οποίο εκτέ-
λεσε εύστοχα ο Λουκάκης κάνοντας το 1-0.
Παρότι η ομάδα του Υπ. Γεωργίας προηγού-
ταν, μπήκε νευρικά στο δεύτερο ημίχρονο με
αποτέλεσμα σε αντεπίθεση της ΟΔΥΕ να γίνει
το 1-1 στο 60’ με σουτ του Παπαναγιώτου. Με
διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο η ομάδα
έβγαλε αντίδραση και τελικά ο Κακάκης με
προσωπική ενέργεια και αφού πέρασε όποιον
βρήκε μπροστά έκανε το 2-1 στο 70’. Λάμπος
και Γιαννόπουλος έχασαν κλασικές ευκαιρίες
να αυξήσουν το δείκτη του σκορ και να κλει-
δώσουν τη νίκη για το Γεωργίας. Από την
ομάδα του Υπ. Γεωργίας διακρίθηκαν οι Κακά-
κης, Παπαβασιλείου και Κουτσούρης, ενώ
από την ΟΔΥΕ που το πάλεψε μέχρι τέλους
άρεσαν οι Στόικος, Παπαμιχαήλ, και Παπανα-
γιώτου.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης, Φλέρης
(45’ Χατζηδιαμαντής), Σαλτερής (65’ Παπαβα-
σιλείου), , Μπούρας, Φρουζάκης (45’ Τασού-
λης) , Κακάκης, , Γάγγος , Λουκάκης (80’
Κουτσούρης) , Λάμπος (75’ Σουβλερός), Γιαν-
νόπουλος. 
ΟΔΥΕ: Στοικος, Παπαμιχαήλ,  Βουζας, Βικά-
τος, Παγίδας, Δανηιλίδης, Παπαναγιώτου,
Αποστολάκος, Αρβανίτης, Δρέκος, Χατζηνικο-
λάου. 

Δεύτερη νίκη για τους τραπεζικούς που την
συνδύασαν και με όμορφο ποδόσφαιρο ειδικά
στο δεύτερο ημίχρονο που διαμορφώθηκε και
το αποτέλεσμα μιας και το πρώτο ημίχρονο
έληξε με 1-1 . Στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο
ομάδες ήταν φλύαρες με αποτέλεσμα να μην
δημιουργηθούν φάσεις στις δύο εστίες . Έτσι
μόνο από στημένες φάσεις θα μπορούσαν να
δημιουργηθούν προυποθέσεις για γκολ και

έτσι έγινε. Στο 25' ο  Παρλιάρος άνοιξε  το
σκορ για τον ΕΦΚΑ , κάνοντας το 0-1 . Στο 40´
ήρθε η ισοφάριση για τους τραπεζικούς όταν ο
Γεωργόπουλος με απευθείας εκτέλεση φάουλ
έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στην
συνέχεια στα διχτυα της ομάδας του ΕΦΚΑ
ισοφαρίζοντας σε 1-1 που ηταν και το σκορ
του ημιχρόνου .  Στο δεύτερο ημίχρονο ο
κόουτς Δημητρόπουλος ανακάτεψε την τρά-
πουλα και με τις αλλαγές του μεταμόρφωσε
την ομάδα των τραπεζικών που παίζοντας
όμορφο ποδοσφαιρο επικράτησαν πλήρως
της ομάδας του ΕΦΚΑ . Έτσι η είσοδος των
Γιγκλά Ορφανού και Παναγιωτάρα έφερε την
επικρακτηση για τους τραπεζικούς. Στο 50´ ο
αρχηγός Βαρδακώστας με μπαλιά 30 μέτρων
βρήκε τον Γεωργόπουλο στην πλάτη της άμυ-
νας και αυτός με πλασέ δεν άφησε περιθώρια
αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα δί-
νοντας το προβάδισμα στους τραπεζικούς .
Στο 55' ο Γιγκλάς από κάθετη του Παναγιω-
ταρα σουταρε από κοντά άουτ. Στο 60' Πανα-
γιωτάρας και Γιγκλάς συνδυάστηκαν όμορφα
και ο Γιγκλάς γύρισε την μπάλα στον επερχό-
μενο Ραγκούση που ωραίο εξωτερικό φαλτσα-
ριστό σουτ έκανε το 3-1 για τους τραπεζικούς .
Στο 85' ο Γεωργόπουλος μετά απο συνδυα-
σμό με τον Ορφανό βρήσκει στην πλάτη τον
Γιγκλά ο οποίος βγήκε φάτσα με τον τερματο-
φύλακα και προτίμησε να σιγουρέψει το γκολ
δίνοντας δίπλα στον Βαρδακώστα που σε
άδεια εστία διαμόρφωσε το τελικό 4-1 .  Δια-
κρίθηκαν απο τους τραπεζικους οι Ορφανός -
Βαρδακώστας - Γεωργόπουλος 
ΕΝ.Α.Σ (π.Εμπορικής) : Λιάρος - Ζήκος (46'
Γιγκλάς) - Λιάπης - Χρονόπουλος (60' Μανω-
λάκος) - Βαρδακώστας - Τσούρας - Άνθης ( 46'
Ορφανός ) - Ραγκούσης - Γεωργόπουλος -
Βλάμης ( 55' Παναγιωτάρας)

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3-1
Αφού πρώτα έσπασαν τα δοκάρια στη συνέ-
χεια οι γηπεδούχοι, βρήκαν το δρόμο προς τα
αντίπαλα  δίχτυα. Από την άλλη είναι αλήθεια
πως το σκοράρισμα άργησε από την μεριά
των γηπεδούχων, αφού για να μπει το πρώτο
γκολ  έπρεπε να περάσουν 41’ ολόκληρα
λεπτά! Στο 35’ και 40’ ο Γιώτης σημάδεψε σε
ανάλογες περιπτώσεις το δοκάρι και είναι αλή-
θεια πως τσίτωσε πρόσκαιρα το πράγμα,
αφού οι γηπεδούχοι έβλεπαν να περνά το ημί-
χρονο και να μην μπορούν να σκοράρουν!

Παρ’ όλα αυτά δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αφού
στο 41’ ο ίδιος (Γιώτης) με σουτ άνοιξε το
σκορ κάνοντας το 1-0. Όμως η χαρά δεν κρά-
τησε για πολύ αφού μετά από τέσσερα λεπτά
οι Τελωνειακοί ισοφάρισαν σε 1-1, για να λήξει
ισόπαλο το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη η
πίεση από το Ταχ Ταμ., έφερε πιο γρήγορα
αποτελέσματα, αφού ο Κιορκτσής με κεφαλιά
στο 60’ από κόρνερ του Ιατρίδη Ηρ., έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα και κάνοντας το 2-1.
Στη συνέχεια και αφού ο Γιώτης συνέχισε να
σημαδεύει τα δοκάρια για Τρίτη φορά(!), κατά-
φερε στο 85’ με σουτ να θέσει τέλος στο άγχος
των συμπαικτών και με δεύτερο προσωπικό
γκολ να διαμορφώσει το τελικό 2-1. Οίδιος
μαζί με τους Ιατρίδης Ν, Συνοδινό  ήταν οι κα-
λύτεροι από τους νικητές.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Τσότρας, Παπαιωάν-
νου, Κιορκσης, Συνδονος, Γιακαλής, Σιδηρό-
πουλος, Γιαννάκης, Κανέρης, Γιώτης, Ιατρίδης
Ν (Νικολοπουλος,   Ιατρίδης Ηρ)

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ.Λ.Κ. 1-8
Νίκη με ανατροπή σημείωσε το ΓΛΚ, που συ-
νεχίζει όχι μόνον τις καλές του εμφανίσεις
αλλά στέλνει και το δείκτη του σκορ στα ύψη.
Όπως συνέβη και στον αγώνα με το Υπ Παι-
δείας, όπου ο δείκτης σταμάτησε στο 8-1. Βέ-
βαια έχει πολλούς λόγους να μιλούν οι
ηττημένοι για τη διάσταση του σκορ, αφού
κατά κύριο λόγο οφείλεται στην απουσία αρκε-
τών βασικών του στελεχών, χωρίς αυτό να
μειώνει ούτε τη νίκη αλλά ούτε και το αποτέλε-
σμα.  Πάντως στο σκορ προηγήθηκε το Παι-
δείας με τον Ζαρνακούπη να κάνει το 1-0 στο
15’. Σε καλή μέρα ήταν ο Καλογιάννης που
σημείωσε καρέ τερμάτων και ήταν από τους
παίκτες που σε ένα ακόμη αγώνα, έδειξε την
κλάση του.  Επίσης σκόραραν και οι Σακελα-
ροπουλος,  Τζωρτζης με ένα υπέροχο δυνατό
σουτ από τα 30 μέτρα, Φραγκουδακης και Λο-
γοθέτης. Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως πα-
ρότι στο δεύτερο μέρος έγιναν όλες οι αλλαγές
εκ μέρους του ΓΛΚ, εν τούτοις δεν άλλαξε κάτι,
απεναντίας το 1-4 του πρώτου μετατράπηκε
σε 1-8 τελικό.  Το Υπ Παιδείας έχασε σπου-
δαίες ευκαιρίες με τους Τσότρα και Ζαρνα-
κούπη. Κορυφαίοι από τους νικητές οι
Σακελλαρόπουλος, Καλογιάννης, ενώ από το
Υπουργείο πολύ καλά πήγαν οι Ζαρνακούπης,
Τσαλαπατάνης και Μυταλούλης.

ΟΑΕΔ -ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ: 2-1
Από ότι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα εν τέλει ο ΟΑΕΔ νίκησε πολύ δύσκολα τους Εφοριακούς, επικρατώντας 2-1. Ήταν ένα παιχνίδι που οι γη-
πεδούχοι, παρότι προηγήθηκαν 1-0 και στη συνέχεια δέχθηκαν την ισοφάριση, ένα τέταρτο πριν τη λήξη του αγώνα κατάφεραν με πέναλτι να
πάρουν τη νίκη. Το σκορ άνοιξε στο 35’ ο Ψυρίδης κάνοντας το 1-0, ενώ θα μπορούσε ο ΟΑΕΔ να είχε προηγηθεί πιο νωρίς, αν αξιοποιούσε τις
ευκαιρίες που έχασε. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη οι Εφοριακοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Ναυρόζο-
γλου στο 60’ σε 1-1. Το τελικό 2-1 έγινε στο 75’ με εύστοχο χτύπημα του Γεωργατζέλης, που κέρδισε ο ίδιος.  Διακρίθηκαν από τους νικητές  οι
Ψυρίδης, Γεωργατζέλης και από τους Εφοριακούς οι Αιδίνης και Ναυρόζογλου.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Σταθόπουλος, Γεωργατζέλης Ε. , Συνέσιος, Βασιλείου, Μακρής, Σιάσος, Δίζος, Βασιλείου, Μπαρτζιώτης, Λουκίδης, Ψυρίδης,
Κανελόπουλος, Ραίος,
Γεωργατζέλης Δ.,
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