
ΚΑΙ το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ έχει τη δική της Βουλή, που με τη συμμετοχή της κο-
σμεί το καλύτερο εργασιακό πρωτάθλημα της χώρας, με εντυπωσιακές ενίοτε εμφανίσεις

Χωρίς νίκητή έληξε το ντέρμπι
μεταξύ της ΠΟΕ/ΔΟΥ και της
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ. Παρότι στο σκορ
προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με
τον Λαζάκη στο 31’, εν τούτοις
το ΥΕΘΑ, κατάφερε να ισοφαρί-
σει σε 1-1 στο 90’ με τον Μουζή
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 5-1
Παρότι έπρεπε να περάσουν εννιά αγωνιστι-
κές, προκειμένου τα Επιμελητήρια να γευτούν
τη νίκη, εν τούτοις αυτή  έγινε αποδεκτή με
ικανοποίηση από όλους. Ήταν μια νίκη που
είχε εύρος και ήρθε την κατάλληλη στιγμή,
προκειμένου να ανανεώσει προς το καλύτερο
τη ψυχολογία των παικτών και να τους ωθήσει
σε μια καλύτερη συνέχεια. Ήταν μια νίκη ερχό-
μενη από τα παλιά. Βέβαια η τελευταία θέση
που κατέχει  αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι
πλασματική, αφού οι πολλές απουσίες για διά-
φορους λόγους δεν έχουν επιτρέψει στην
ομάδα να παρουσιαστεί κομπλέ.  Πάντως
όσον αφορά τον νικηφόρο αγώνα με την ΠΟΕ-
ΔΗΝ το αποτέλεσμα τους δικαιώνει.,  Από την
άλλη σε ένα παιχνίδι που δεν είχε βαθμολο-
γικό ενδιαφέρον δεν μπορούν να δικαιολογη-
θούν οι εντάσεις εκατέρωθεν κυρίως όσον
αφορά της αποφάσεις του διαιτητή, με τον τε-
λευταίο να βγάζει μάλιστα και την κόκκινη
κάρτα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπαρέλης
που σημείωσε τρια τέρματα. Ήταν άλλωστε
και ο παίκτης που άνοιξε το σκορ στο 8 κάνο-
ντας το 1-0, με το οποίος έληξε το  πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη ο ίδιος στο 60’ διπλα-
σίασε τα τέρματα κάνοντας το 2-0, για να ακο-
λουθήσει ο Καπράλος που μετά από πέντε
λεπτά ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Το
4-0 σημείωσε ο Μπαρέλης στο 80’. Ο ΠΟΕ-
ΔΗΝ παρά τα τέσσερα γκολ είχε το σθένος να
αντιδράσει και με τον Πουρίκη να μειώσει στο
84’ σε 4-1. Ενώ το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο
87’ ο Μπαλαδήμας. Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Μπαρέλης, Μπαλαδήμας και Βήχος.

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3-1
Ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αρ-
κούσε στη Βουλή για  να πάρει τους 3 βαθ-
μούς. Οι ποδοσφαιριστές της Βουλής μπήκαν
πάρα πολύ δυνατά στο ματς  είχαν την κατοχή
με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας δεν
άφησαν την αντίπαλη ομάδα να  απειλήσει σε
καμία περίπτωση και κατάφεραν να σημει-
ώσουν 3 πάρα πολύ ωραία , σε δημιουργία
και εκτέλεση  γκολ . Το σκορ άνοιξε όταν ο
Εμιρζάς έκανε πολύ ωραία σέντρα και ο Ζουγ-

κας με πλασέ στην κίνησε έκανε το 1-0. Κατα-
πληκτικός συνδυασμός του Εμιρζά με τον
Σταύρου , ο δεύτερος πάτησε την μπάλα για
τον Χαραλαμπίδη και αυτός με το εξωτερικό
έστειλε τη μπάλα στο Γ της εστίας  σημειώνον-
τας ένα εκπληκτικό   τέρμα για το 2-0 . Κόρνερ
του Ξαφάκη όπου βρήκε τον   Ζούγκα έξω
απο την περιοχή και αυτός χωρίς ν αφήσει
την μπάλα να σκάσει έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα για το 3-0, που ήταν και το σκορ του
ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα της
Βουλής έχασε δύο  πολύ μεγάλες ευκαιρίες για
να διευρύνει ακόμη περισσότερο το σκορ όταν
ο Χαραλαμπίδης έβγαλε τον Ζουγκα απέναντι
απο τον τερματοφύλακα αλλά αυτός έστειλε
την μπάλα πάνω απο το οριζόντιο. Ο Ξαφάκης
έκανε την ατομική ενέργεια  αλλά το σουτ που
έκανε σταμάτησε στο δοκάρι. Ο Δήμος κατα-
φερε να μειώσε το σκορ σε 3-1 στο 75’ με τον
Τσούλο,  ενω είχε ακόμα μια καλή φάση με τον
τερματοφύλακας της Βουλής να σώζει την
ομάδα του με ωραία απόκρουση. Διακρίθηκαν
από τους ηττημένου οι Τσουλος.Μπουκης,
Μανδηλαρας
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντόπουλος Γροντής Ρέντος Βά-
σιος Γουργιώτης Μπαράκος Χαραλαμπίδης
Ζούγκας Εμιρζάς Ξαφάκης Σταύρου αλλ Αρ-
βανίτης Κούτρας 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης
Τσαμαδης Μπουκης Σιωτας Δήμος Γερονικος
Κοσμας Στέλιος Κοσμας Άρης Τσουλος Μαν-
δηλαρας Καραμανιδης (Παπαδόπουλος Δαμη-
λος).

- Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 3-4
Μεγάλη νίκη με ανατροπή σημείωσε το
ΥΠΠΟ, κόντρα στην Περιφέρεια, επικρατών-
τας 4-3. Σε γενικές γραμμές παίχτηκε ωραίο
ποδόσφαιρο και οι δυο μονομάχοι πίεσαν χά-
νοντας πολλές ευκαιρίες, ενώ θα μπορουσε το
σκορ να ήταν ακόμη και 7-7, αν όλες είχαν
αίσια κατάληξη. Σε μεγάλη μέρα ο Πετρόπου-
λος σήκωσε στην πλάτη του τη νίκη αυτή με τα
τρια γκολ πουσημείωσε, ενώ ήταν μέσα σε αρ-
κετές φάσεις για να αυξήσει τα προσωπικά
του γκολ. Ενώ και  η Περιφέρεια από τη μεριά
της δεν πήγε πίσω, ενώ ήταν κι εκεινη που

απώλεσε πέναλτι στο τέλος του αγώνα, με τον
Παρλαμέντη να αποκρούει και να γίνεται ο
ήρωας της συνάντησης.  Στο 12 ωραιο σουτ
του Καραμανιδη μετα απο σολο του Πετρο-
πουλου, απεκρουσε ο Μιχας, στο 17 μολις
αουτ σουτ του Κατσαβρια και στο 22 σουτ του
Πετροπουλου, μπλοκαρε ο Μιχας. Στο 25 η
Περιφερεια προηγηθηκε με 1-0 με τον Κολλυ-
ρόπουλο. Στο 27 ο Κατσαβριάς κοπηκε τελευ-
ταια στιγμη και στο επομενο λεπτο ο
Πετροπουλος εχασε μεγαλη ευκαιρια να ισο-
φαρισει οταν, απο ασιστ του Καρβουνη εχασε
το κοντρολ και προλαβε ο κιπερ. Στο 30 σε αν-
τεπιθεση η Περιφερεια με απιαστο σουτ εκανε
το 2-0 με τον Πετράκη. Στο 31 ο Πετροπουλος
αφου περασε τους παντες σούταρε και  μει-
ωσε σε 2-1, αλλα στο 34 και ενω το Πολιτι-
σμου πιεζε για τη ισοφαριση, και παλι σε
αντεπιθεση η Περιφερεια αυξησε τη διαφορα
κανοντας το 3-1 με τον Σταύρου. Ομως το
ΥΠΠΟ με διαρκη πιεση και με τον Στόικο-Καρ-
βουνη-Καλογερόπουλο στην μεσαια γραμμή
να μοιραζουν μπαλιες και να κανουν καταπλη-
κτικο παιχνιδι, μεσα σε 4 λ ισοφαρισε, με τον
Καραμανιδη στο 41, μετα απο ασιστ του Πε-
τρόπουλου και με τον Πετροπουλο στο 44 απο
μπαλια του Καρβουνη..... ημιχρονο 3-3. Στο β
ημ. το ΥΠΠΟ προσεξε την αμυνα του για να
παρει το ματς, παρ’ όλα αυτά απώλεσε ευκαι-
ρίες  με τον Κατσαβρια στο 57 και στο 65,  και
με τον Καραμανιδη, που μονος του σουταρε
μολις αουτ 67 στο 72 ο Πετροπουλος εκανε με
ευθυβολο σουτ το 3-4 Ουδείς υστέρησε από
τους νικητές, ενώ περίοπτη θέση είχε ο Πετρό-
πουλος και Παρλαμέντης.Καρβούνης, Κατσα-
βριάς.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ:Μίχας
Μαυρέλης Ν., Μακρίδης, Ψαρομιχαλάκης, Πε-
τράκης, Μαυρέλης Τ., Μπάρτζος, Σταύρουμ
Κολλυρόπουλος (Κοντούδης Μιχαηλίδης, Στα-
σινόπουλος, Δημητρόπουλος, Δοξακιδης, Γου-
ναρίδης, Αμανατίδης). 
ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης, Μαντάς,
Τριανταφύλλου, Καλογερόπουλος, Στόικος,
Καρβούνης, Κατσαβριάς, Δαμίγος, Καραμανί-
δης, Πετρόπουλος, Ζερίνος, Οικονόμου, Μάρ-
κου, Γκαβέλας, Γκαβέρας, Μπαντουδάκης.

Ο.Σ.Υ.Ο. - Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) 0-1
Σε ένα παιχνίδι που διακρίθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες και από τις δυο μεριές, όπου μπορεί ο ρυθμός να ηταν γρήγορος, αλλά  οι δυο μονο-
μάχοι διατηρώντας την ψυχραιμία τους, προσπάθησαν με τη σωστή ανάπτυξη των αμυντικών τους γραμμών, να σταθούν στο ύψος των περι-
στάσεων κι εκτός του ενός του τέρματος με το οποίο  κρίθηκε η αναμέτρηση, κατά τα άλλα υπήρξαν μόνον ευκαιρίες εκατέρωθεν.  Το μοναδικό
γκολ σημείωσε στο 25’ ο Στυλιανού, με το οποίο έμελε να λήξει ο αγώνας. Αυτή είναι η δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για τους Πυροσβέστες ο
οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του πρωταθλήματος. Μια θέση που σίγουρα δεν αξίζουν, αλλά και η οποία έχει έρθει
λόγω των πολλών απουσιών που έχουν… Από την άλλη η ΟΣΥΟ που παρατάχθηκε χωρίς αρκετούς βασικούς, έκανε ευκαιρίες και θα μπο-
ρούσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά οι Μυστιλόγλου στο 15’, Τσακνάκης στο 35’, Ζανιάς στο 70’, Στρατής μετά από πέντε λεπτά δεν
ήταν εύστοχοι, με συνέπεια η εξέλιξη να είναι η νίκη των Πυροσβεστών. Αποβλήθηκαν οι Καρίτζης και Κανέλλος. Διακρίθηκαν από την ΟΣΥΟ οι
Γιαννακακης,  Αμπελιώτης, Φώλιας.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ : Βορρίσης Τέγας, Λουκιπούδης, Θεοχάρης, Βύρρος, Κουτεντάκης, Κολιδάκης, Παπαχρήστος, Στυλιανού, Κανέλλος, Παπαδό-
πουλος. 
ΟΣΥΟ:   Ζαμπάρας, Γιανακακης, Καραγιάννης, Καρίτζης, Αμπελιώτης, Σακκάς, Φώλιας, Δήμος, Κεπερώνης, Τσακνακης, Μυστιλογλου, (Πιας,
Στράτης, Σκουλικαρίτης, Ζανιάς, Καναβάκης).
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Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 1-1
Ισόπαλο με σκορ 1-1 ήρθε το ντέρμπι
της αγωνιστικής. Ντέρμπι με ένταση,
νεύρα, πάθος και πείσμα για το τρί-
ποντο, και από τις δύο ομάδες. Προ-
ηγήθηκε η ΠΟΕ ΔΟΥ στο 31’ με
πλασέ του Λαζάκη. Οι γηπεδούχοι
είχαν άλλες δύο ακόμη φαρμακερές
αντεπιθέσεις, όμως ο Δόριζας κατέ-
βασε ρολά. Το ΥΕΘΑ ήταν καλύτερο
στο β´ ημίχρονο, είχε την κατοχή,
πίεζε έβγαλε και φάσεις, κυριότερη
όλων πλασέ εξ´ επαφής του Πα-
ρούση πάνω από το δοκάρι, στο 51’.
Επίσης ο Καστανιώτης στο 69′ με κε-
φαλιά, η μπάλα αποκρούστηκε από
το κάθετο δοκάρι. Στο 67′ η ΔΟΥ
έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβο-
λής με κόκκινη του Καστάνη. Τελικά η
ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους
ήρθε στο 90′, με καρφωτή κεφαλιά
ψαράκι του προωθημένου Μουζή.
Από το ΥΕΘΑ διακρίθηκαν οι Δόρι-
ζας, Μουζής, Καστανιώτης, ενώ πολύ
καλός στην επιστροφή του ήταν ο
Καραβασιλειάδης.
ΠΟΕ ΔΟΥ (κόουτς Τάσος Στασινό-
πουλος): Ρεσίτης, Βέρρος, Πλατής,
Μηλαδόπουλος, Τάπραντζης, Καστά-
νης, Κουρής, Βαρυθυμιάδης, Συμεω-
νίδης, Λαζάκης ενώ έπαιξαν επίσης οι
Βλάχος, Ζαρωτιάδης, Χρήστου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-
ΥΕΘΑ (κόουτς Βασίλης Τρίχος): Δό-
ριζας, Καστανιώτης, Μουζής,
Παρούσης (αρχηγός), Σακκάς, Χαρα-
κάκος (73′ Βάγιας), Μορφίδης, Κου-
κόπουλος, Αγγελίδης, Παπανικολάου,
Αργυρίου (68′ Καραβασιλειάδης),
επίσης στον πάγκο της ομάδας ήταν
οι Κομπορόζος, Παπασπύρου, Χρυ-
σοβέρης, Δημ. Βάρσος.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -
Ο.ΣΥ.Π.Α.  4-1
Η ποιότητα και η εμπειρία των παι-
κτών του Δήμου έκαναν την διαφορά
στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού με
αποτέλεσμα ο Δ. Αθηναίων να πάρει
μια δίκαιη νίκη αλλά όμως το τελικό
σκορ αδικεί την ΟΣΥΠΑ η οποία για
μεγάλο διάστημα στάθηκε ανταγωνι-
στικά. Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμε-
νοι είχαν στα πρώτα 15΄ δύο φορές
την δυνατότητα να ανοίξουν το σκορ
και να προηγηθούν , στο 14΄ όταν
μετά από πάσα του Τσιτλακίδη ο
Πατλιάς μπήκε από δεξιά  μόνος στη
μεγάλη περιοχή σούταρε στην απέ-

ναντι γωνία για να αποκρούσει όμως,
με τα ακροδάχτυλά  του,  ο  Λολέας
στέλνοντας την μπάλα κόρνερ. Στη
συνέχεια, σε εκτέλεση του κόρνερ
από τον Τσιτλακίδη , ο Βαρελάς από
το ύψος του πέναλτι έπιασε αμαρκά-
ριστος την κεφαλιά για να στείλει την
μπάλα σύριζα άουτ από το δεξί δο-
κάρι. Στο διάστημα 25-30΄ οι μαγικές
μπαλιές του Μαχαίρα και η εκπλη-
κτική ικανότητα στο σκοράρισμα του
Τσαβδαρίδη έγειραν το παιχνίδι. Στο
25΄ μπαλιά διαβήτης του Μαχαίρα εκ-
πληκτική κεφαλιά του Τσαβδαρίδη
από το σημείο του πέναλτι και 1-0.
Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι φι-
λοξενούμενοι στο 30΄νέα σέντρα
κακή εκτίμηση της πορείας από τους
αμυντικούς, Τσαβδαρίδης κοντρόλ
τρίπλα και 2-0. Στη συνέχεια η
ΟΣΥΠΑ προσπάθησε να αντιδράσει
και στο 38΄μετά από εκπληκτική επι-
θετική ενέργεια ,με 3 πάσες από το
κέντρο του γηπέδου Τσιτλακίδης σε
Βαρελά σπάσιμο σε Χριστοδουλό-
πουλο και κάθετη πάσα στην πλάτη
της άμυνας για να φύγει σαν σφαίρα
ο Καλλώνης και να πλασάρει τον
εξερχόμενο τερματοφύλακα   μει-
ώνοντας σε 2-1. Η χαρά των φιλοξε-
νούμενων κράτησε όμως λίγο γιατί
στο 44΄ύστερα από  ένα μακρινό
αλλά ελεγχόμενο σουτ   και άτυχη
στιγμή του τερματοφύλακα είχε σαν
αποτέλεσμα   το 3-1 από τον Κοντιζά.
Στο Β΄ ημίχρονο και από το  50΄- 70 η
ΟΣΥΠΑ είχε την κατοχή και καλή κυ-
κλοφορία της μπάλας αλλά πότε ο
τερματοφύλακας πότε η αστοχία των
επιθετικών δεν της επέτρεψαν να μει-
ώσει το σκορ αντίθετα στο
70΄,ύστερα από κάθετη πάσα στον
Τσαβδαρίδη  ( ο οποίος ήταν σε ελεγ-
χόμενη θέση  οφσαϊντ) είχαμε την
διαμόρφωση του τελικού σκορ 4-1 .
Από την ΟΣΥΠΑ που το πάλεψε όσο
μπορούσε ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι
Κοτσοβός, Καλλώνης, Βαρελάς, ενώ
από τους νικητές οι Μαχαίρας, Κοντι-
ζάς, Τσαβδαρίδης, Μπεζαίτης.
ΟΣΥΠΑ: Νικολόπουλος, Πανόπου-
λος(Νιώτης), Λάζος, Δράγκος (Κανέλ-
λης), Μαρκάκης (Σακαρέλος),
Κοτσοβός, Χριστοδουλόπουλος
(Τσίντζος), Τσιτλακίδης, Πατλιάς,
Καλλώνης (Οικονόμου),  Βαρελάς. 
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 10η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α. 4 -1
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 1 -1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 5 -1
Ο.Σ.Υ.Ο. 0 -1
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 -1

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 3 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10 28 9 1 0 43 9
2 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 10 26 8 2 0 30 7
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 10 25 8 1 1 31 10
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 10 22 7 1 2 26 13
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 10 15 5 0 5 26 26
6 Ο.Σ.Υ.Ο. 10 10 3 1 6 13 14
7 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 10 10 3 1 6 19 28
8 10 9 3 0 7 21 29
9 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10 9 3 0 7 15 35
10 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 10 8 2 2 6 19 41
11 10 7 2 1 7 18 30
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 10 6 2 0 8 17 36

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Ο.Σ.Υ.Ο.

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 10η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε. Δ.Ο.Ε. Αν 
Ε.Φ.Κ.Α. Ο.Λ.Μ.Ε. 5 -3
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 -3
Ο.Α.Ε.Δ. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3 -0
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 -3
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Γ.Λ.Κ. 2 -6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 9 24 8 0 1 44 13
2 Ε.Φ.Κ.Α. 10 19 6 1 3 32 25
3 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 9 18 6 0 3 25 22
4 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 8 16 5 1 2 23 13
5 Ο.Α.Ε.Δ. 8 15 5 0 3 23 14
6 Ο.Λ.Μ.Ε. 9 12 3 3 3 17 18
7 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 9 11 3 2 4 17 25
8 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 9 10 3 1 5 21 31
9 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 8 9 3 0 5 20 26
10 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 8 5 1 2 5 16 27
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 9 0 0 0 9 12 36
12 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
Γ.Λ.Κ. Ο.Δ.Υ.Ε.
Δ.Ο.Ε. Ε.Φ.Κ.Α. 
Ο.Λ.Μ.Ε. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

8 
Στα δυο ματσάκια: ΕΦΚΑ - ΟΛΜΕ
5-3 και Εφοριακοί - ΓΛΚ 2-6, σημει-
ώθηκαν απο 8 γκολ συνολικά

53
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 10αγωνιστικής και
στις δυο κατηγορίες ήταν 53
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Ε.Φ.Κ.Α. - Ο.Λ.Μ.Ε. 5-3
Μεγάλη και σημαντική ήταν η νίκη που σημεί-
ωσε ο ΕΦΚΑ κόντρα στην ΟΛΜΕ, που ήταν η
6η στο πρωτάθλημα. Και όχι μόνον, αλλά ήταν
μια νίκη που σε συνδυασμό με την ήττα του
Ταχ Ταμ., φέρνει την ομάδα στη 2η θέση. Ενώ
η ΟΛΜΕ παρέμεινε στους 12 πόντους. Με-
γάλη ανατροπή για τον ΕΦΚΑ, που βρέθηκε
πίσω στο σκορ όταν στο 10’ ο Λύτρας άνοιξε
το σκορ κάνοντας το 0-1. Η συνέχεια ανήκε
στους γηπεδούχους που με τον Μπούζη στο
22’ που ισοφάρισε σε 1-1 και τους Μπεναρδή
στο 45’ και Χρησταρά με  πέναλτι στο 52’,
πήρε προβάδισμα δυο τερμάτων.  Παρ’ όλα
αυτά το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ιδανικά για
την ΟΛΜΕ, που με τον Τσιόκρη μείωσε σε 3-2
στο 60’. Όμως ο Πολυγένης μετά από πέντε
λεπτά ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-2. Η
ΟΛΜΕ  με ένα δεύτερο τέρμα που σημείωσε
στο 70’ ο Τσιόκρης άλλαξε την αγωνιστική πο-
ρεία, σημειώνοντας το 4-3. Το τελικό 5-3 δια-
μόρφωσε στο 78’ ο Μπούζης. Δεν υπήρξε
υστερήσας από τους νικητές, ενώ υπέρτεροι
ήταν οι Γκόβαρης, Μπούζης, Πολυγένης, ενώ
από την ΟΛΜΕ  οι Γαρυπίδης, Τσίντζος, Τσιό-
κρης.
ΕΦΚΑ: Κατσάνης, Μαρτίνης, Σταυρακάκης,
Γκόβαρης, Σαββίδης, Μπεναρδης, Χριστόπου-
λος, Γκαβέλας, Μπούζης, Πολυγένης, Χρηστα-
ράς, (Παρλιάρος, Σιούνας, Ακτύπης, Γρίβας,
Βλαχόγιανης, Κατσαβός, Δημόπουλος, Πόγ-
κας, Λύκος

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ  2-3
Ένα παιχνίδι που μπορεί να έληξε με νίκη των
φιλοξενουμένων, εν τούτοις παρουσίασε ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκειά του, αφού
και το σκορ, μέχρι και τη λήξη του ήταν ελεγ-
χόμενο και από τις δυο μεριές.  Σημειώθηκαν
πέντε υπέροχα γκολ, ενώ και οι δυο μονομά-
χοι  έχασαν σωρεία ευκαιριών (από τη μεριά
του Υπουργείου οι Ζαρνακούπης, Έξαρχος,
Τσότρας) .  Το σκορ άνοιξε στο 20’ ο Ζαρνα-
κούπης κάνοντας το 0-1, μετά από πέντε
λεπτά οι Τελωνειακοί με τον Οικονόμου ισοφά-
ρισαν σε 1-1. Παρ’ όλα αυτά το Υπ Παιδείας
δεν πτοήθηκε, και στο 35’ ο Τσαλαπατάνης
έδωσε το προβάδισμα κάνοντας το 1-2.  Οι Τε-
λωνειακοί και πάλι ισοφάρισαν σε 2-2 στο 55’

με κεφαλιά του Πρωτόπαπα ύστερα από κόρ-
νερ του Μαντά. Τελικά ο Ζαρνακούπης με ένα
δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 75’ πήρε
σπουδαίο 3ποντο και με 10 πόντους βρίσκεται
στην 8η θέση.  Από το 30’ και οι δυο ομάδες
αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες!  Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Ζαρνακούπης και Χριστό-
πουλος. 
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μουράτογλου, Τσιόκρης, Πατή-
λας, Χριστόπουλος, Ηλιάκης, Πιπιλίκας, Έξαρ-
χος, Τζώρτζης, Ζαρνακούπης, Τσαλαπατάνης,
Πουρνάρας, Καραγιάννης, Μπούρτζινος, Κω-
στόπουλος, Τσότρας Φωτόπουλος. 

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - 
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ  1-3
Στο ντέρμπυ της αγωνιστικής της Β´ κατηγο-
ρίας όπου αγωνίζονταν οι περσυνοί τροπαιού-
χοι της κατηγορίας νικητής αναδείχθηκε η
ομάδα ΕΝ.Α.Σ (π.Εμπορική) .  Από την αρχή
του αγώνα η ομάδα ΕΝ.Α.Σ έλεγχε το παιχνίδι
και δημιουργούσε ευκαιρίες που όμως σταμα-
τούσαν στον πολύ καλό τερματοφύλακα του
Ταχ.Ταμ. Χάρη Μαρσώνη. Στο 20' όμως ο Γε-
ωργόπουλος ύστερα από λάθος του Μπλάνα,
βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα και
πλάσαρε για να ανοίξει το σκορ κάνοντας το
0-1. Λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυ-
τήρια για την ανάπαυλα ο Γεωργόπουλος θα
μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματα τα δικά
του αλλά και της ομάδας του αλλά το πλασέ
του πέρασε εκτός εστίας.  Το δεύτερο ημί-
χρονο ξεκίνησε με αλλαγές προσώπων και για
τις δύο ομάδες που ήταν καθοριστικές και για
τους δυο. Ο κόουτς Δημητρόπουλος διαχειρί-
στηκε άψογα άλλη μια φορά το υλικό που είχε
στον πάγκο και βάζοντας στο παιχνίδι τον
Βλάμη και τον Ορφανό φρέσκαρε την ομάδα
της π.Εμπορικής με αποτέλεσμα στο 55' οι
δυο αλλαγές να συνδυαστούν μεταξύ τους και
στο γύρισμα του Ορφανού ο Βλάμης με σουτ
έκανε το 0-2  για την ομάδα της π.Εμπορικής .
Από την άλλη μεριά η είσοδος του Σαχινίδη
έκανε πιο επικίνδυνο το Ταχ.Ταμ και έτσι στο
60' Ιατρίδης και Σαχινίδης έκρυψαν την μπάλα
και ο Ιατρίδης αφού βρέθηκε φάτσα με τον
Λιάρο σούταρε για να μειώσει σε 1-2. Η μεί-
ωση του σκορ έβαλε στο παιχνίδι το Ταχ.Ταμ .
που όμως δεν ήταν αρκετό για να απειλήσουν
ουσιαστικά την εστία του Λιάρου. Έτσι στο 75'

ο Γεωργόπουλος έβγαλε μόνο του τον Ραγ-
κούση που με σουτ έκανε το 1-3, γκολ για το
οποίο διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδουχοι πως
σημειώθηκε από ελεγχόμενη θέση οφσάιντ,
εξασφαλίζοντας την νίκη για την ομάδα της
π.Εμπορικής .  Διακρίθηκαν οι Γεωργόπουλος
- Τσούρας – Κεχαγιας από τους νικητές και ου-
δείς από τους ηττημένους. 
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Μπλανας, Συνοδινός,
Τσότρας, Κιορκτσής, Σιδηρόπουλος, Κανέρης,
Ιατρίδης Ηρ., Γιακαλής, Γιώτης, Ιατρίδης Ν (Νι-
κολόπουλος,   Σαχινιδης).
ΕΝ.Α.Σ (π. Εμπορική) : Λιάρος - Κεχαγιάς -
Καραντζούνης - Τσούρας (80' Τσάμπρας) -
Βαρδακώστας - Μιχαλόπουλος - Γεωργόπου-
λος (80' Γιγκλάς) - Ανδρεάδης (50' Βλάμης) -
Μανωλάκος (50' Ορφανός) - Βυλλιώτης - Ραγ-
κούσης

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - Γ.Λ.Κ. 2-6
Συνεχίζει την κούρσα ανόδου το ΓΛΚ, παίζον-
τας καλό και ουσιαστικό ποδόσφαιρο και με
αντίπαλο αυτή τη φορά τους Εφοριακούς, επι-
κράτησε με σκορ  6-2.  Αν και ο αγώνας στην
πραγματική του διάσταση μεταφράζεται… δια-
φορετικά. Και ο λόγος είναι πως μέχρι το 62’
το σκορ ήταν 2-3 και γενικά η εικόνα των Εφο-
ριακών ήταν ιδιαίτερα καλή. Όμως το γεγονός
πως το ΓΛΚ, συνέχισε να πιέζει στάθηκε αιτία
ώστε στο τελευταίο 20λεπτο να σημειώσει
άλλα τρια γκολ και να πάρει τη νίκη, η οποία
όχι μόνον φέρνει την ομάδα στην πρώτη θέση,
αλλά και η διαφορά να έχει αυξηθεί στους
πέντε πόντους. Το πρώτο μέρος έληξε με τους
γηπεδούχους να προηγούνται 1-3.  Μεγάλος
πρωταγωνιστής της  αναμέτρησης και του ΓΛΚ
ο Καλογιάννης που έκανε τέσσερα γκολ, ενώ
σκόραραν και οι Καλλιωρας, Τζωρτζης.. Τώρα
όσον αφορά τους γηπεδούχους παρότι βρέθη-
καν πίσω στο σκορ, στο 20’ ισοφάρισαν σε 1-
1 με τον Πανάκια, ενώ με τον Γεωργακόπουλο
στο 62’, μείωσαν σε 2-3, χωρίς στη συνέχεια
να κάνουν τη σωστή διαχείριση που έπρεπε
και εν τέλει ηττήθηκαν 2-6.  Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι  Καλογιάννης, Μαρίνης, Καλ-
λιωρας, Τζωρτζης, ενώ από τους Εφοριακούς
οι Γεωργακόπουλος και Πανάκιας. 

Ο.Α.Ε.Δ. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3-0
Την 5η ΄νίκη του στο πρωτάθλημα  έκανε ο ΟΑΕΔ , με αντίπαλο αυτή τη φορά το Υπ Γεωργίας.  Σε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί κανείς να το χα-
ρακτηρίσει ωε εύκολο, τουλάχιστον μέχρι το 70’ αφού το σκορ ήταν μόνον 1-0. Πιο ουσιαστικοί  οι γηπεδούχοι   είχαν πρωταγωνιστή τον Ψυ-
ρίδη, που σημείωσε  τα δυο πρώτα γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη. Το πρώτο μέρος έληξε 1-0 με τέρμα του Ψυρίδη στο 30’. Στην
επανάληψη ο ΟΑΕΔ, πίεσε προκειμένου να εξασφαλίσει τη νίκη του και τα κατάφερε αφού σημείωσε άλλα δυο γκολ. Ο Ψυρίδης στο 70’ έκανε
το 2-0, για να ακολουθήσει ένα τρίτο στις καθυστερήσεις με τον Γεωργατζέλη, ο οποίος και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.  Το Υπουργείο από τη
μεριά του δεν ήταν στη μέρα του αφού δημιούργησε κι έχασε αρκετές ευκαιρίες, έχοντας ως μοιραίο παίκτη τον Λάμπο που αποδείχθηκε άστο-
χος (15’, 25’, 60’ και 65’).  Διακρίθηκαν οι Ψυρίδης, Γεωργατζέλης, από τους νικητές, ενώ από τους ηττημένους οι Σαλτερής, Χατζηδιαμαντής και
Ασωνίτης.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Μανωλιάδης, Σταθόπουλος, Γεωργατζέλης Ε. , Συνέσιος, Βασιλείου, Μακρής, Ραίος, Αυγέρης, Λουκίδης, Ψυρίδης, Κανελόπου-
λος, Ραίος, Ντράχας, Κληρονόμος, Γεωργατζέλης Δ., 
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