
Συνολικά εννιά γκολ, πολλές ευκαιρίες και την μπάλα να πηγαίνει πάνω - κάτω, αλλάζοντας πολλές
φορές πόδια, ήταν τα χαρακτηριστικά του αγώνα : ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - Δήμος Αθηναίων 4-5

Στις 12 Φλεβάρη, ύστερα από
απόφαση της Οργανωτικής Επι-
τροπής θα πραγματοποιηθεί η
κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας στην “ΠΛΑΚΑ”. Αυτή είναι
η πρώτη μεγάλη εκδήλωση της
νέας χρονιάς, του Αθλητικού
Τομέα της ΑΔΕΔΥ

Ως γνωστό η Οργανωτική Επι-
τροπή θα προβει στην αλλαγή
του Κανονισμού. Στο πλαίσιο
αυτό έχει ζητήσει απο τις ομάδες
- μέλη της, να καταθέστουν τις
προτάσεις τους μέχρι τις 10
Μαρτίου, με την υπενθύμιση να
είναι έγγραφες

Η παρουσία όλων των εκπρο-
σώπων των ομάδων κρίνεται
απαραίτητη στο συμβούλιο της
Τρίτης 4 Φλεβάρη και ώρα
15.30, διότι θα συζητηθούν  θέ-
ματα  σχετικά με την κλήρωση
και τους αγώνες κυπέλλου  του
Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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Ο.ΣΥ.Π.Α. - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.  3-0
Ύστερα από μια θαυμάσια εμφάνιση η ΟΣΥΠΑ
επικράτησε της ΠΟΕ/ΔΟΥ  με 3-0.  Από την
άλλη ευκαιρίες απώλεσαν οι Συμεωνίδης, Βα-
ρυθυμιάδης, Πλατής, Τάπραντζης.  Στο 10΄
μετά από πάσα του Τσιτλακίδη ο Βαρελάς από
το ύψος της περιοχής σουτάρει δυνατά για να
αποκρούσει ο Κατσιπάνος με εκπληκτική εκτί-
ναξη σε κόρνερ. Στο 20΄πάλι ο Βαρελάς έχασε
σπουδαία ευκαιρία. Από πλευράς της η
ΠΟΕ/ΔΥΟ είχε δύο καλές ευκαιρίες όταν στο
25΄έγινε σέντρα σουτ από δεξιά για να περά-
σει η μπάλα παράλληλα από την εστία χωρίς
να προλάβει να κάνει κάποιος προβολή. Οι φι-
λοξενούμενοι απειλούσαν κυρίως με στημένα
έτσι στο 38΄μετά από εκτέλεση κόρνερ με κε-
φαλιά από το σημείο του πέναλτι έστειλαν τη
μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο Β΄
ημίχρονο οι γηπεδούχοι στο 60΄κέρδισαν πέ-
ναλτι σε χέρι αμυνομένου σε σέντρα του Πατ-
λιά και εύστοχα  εκτέλεσε ο Βαρελάς.  Το γκολ
ανέβασε τη ψυχολογία των γηπεδούχων οι
οποίοι έκλεισαν τους διαδρόμους και με τους
γρήγορους Καλλώνη και Πατλιά δημιουργού-
σαν αναστάτωση στην αντίπαλη άμυνα. Στο
75΄ο Κοτσοβός (κορυφαίος του αγώνα) έβγαλε
πάσα στον Βαρελά ο οποίος απέφυγε τον
αμυντικό και με άπιαστο σουτ, από το ύψος
της μεγάλης περιοχής, έστειλε τη μπάλα στο
δεξί γάμα της εστίας του Κατσιπάνου ο οποίος
απογειώθηκε αλλά δεν μπόρεσε να την απο-
κρούσει. Εκεί τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι.
Στο 84΄  ο Καρακώστας μετά από ωραία ενέρ-
γεια πάσαρε στον Βαρελά ο οποίος μπήκε
στην περιοχή και πλάσαρε τον τερματοφύλακα
πετυχαίνοντας  χατ τρικ και διαμορφώνοντας
το τελικό σκορ σε 3-0.  Από την ΟΣΥΠΑ δεν
υστέρησε κανείς. Ιδιαίτερη αναφορά μπορεί να
γίνει για τους Κοτσοβό, Βαρελά, Πατλια και
Φράγκο.
ΟΣΥΠΑ: Νικολόπουλος, Πατλιας, Λάζος,
Φράγκος, Πανόπουλος, Τσίντζος (Κανέλλης),
Κοτσοβός (Σακαρέλος), Χριστοδουλόπουλος,
Τσιτλακίδης (Καρακώστας), Καλλώνης Βαρε-
λάς (Νιώτης, Κοντογεώργης, Οικονόμου, Δρα-
κόπουλος).
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος, Βέρρος, Κοκορόσκος,
Μηλαδόπουλος, Ζαρωτιάδης, Βλάχος, Τα-
πραντζης, Πλατής, Κουρής, Συμεωνίδης, Βα-
ρυθυμιάδης, (Τζανετάκης, Χρήστου, Φτούλης
Μ., Ρεσίτης).

Το καλύτερο ματσάκι ίσως ακόμη και της χρο-
νιάς εγινε μεταξύ των ομάδων του ΥΥΠΟ και
του Δήμου Αθηναίων, όπου ο τελευταίος επι-
κράτησε  5-4. Πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν με
δοκάρια, δυο πέναλτι, αλλά και εννιά γκολ!
Παρά τις όποιες ελλείψεις είχαν οι γηπεδούχοι,
εν τούτοις κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη
και με 2-0, με σκόρερ τον Καραμανίδη που
στο 12’αρχικά έκλεψε την μπάλα για να κάνει
το 0-1 και στο 30’ το 0-2 με φάουλ. Και παρά
τις αναγκαστικές αλλαγές που προηγήθηκαν
στο 15’ και 20’ με τους Γκαβέλα Α και Μάρκου
να μπαίνουν στις θέσεις του Γκαβέρα και Ζερί-
νου αντίστοιχα το ΥΠΠΟ, ανέβασε το δείκτη
του σκορ στο 0-3 ύστερα από μακρινό σουτ
από 40 μέτρα του Στόικου και αφού η μπάλα
βρήκε στο οριζόνιο δοκάρι. Στην επανάληψη ο
Δήμος Αθηναίων ανέβασε την απόδοσή του
και με δεδομενο πως δεν υπήρχε φρεσκάδα
εκ μέρους των γηπεδούχων, άρχισε η αντί-
στροφη μέτρηση. Στο 55’ ο Μαχαίρας με πέ-
ναλτι σε χέρι του Μαντά (διαμαρτυρήθηκε το
ΥΠΠΟ),  μείωσε σε 3-1. Ακολούθησαν δυο ευ-
καιρίες με τον Καραμανίδη στο 67’ με κεφαλιά
η μπάλα βρήκε το δοκάρι  από κόρνερ του
Στόικου και στο 69’ από πάσα του Μάρκου,
απόκρουσε ο κίπερ του Δήμου. Και σαν να
μην έφταναν όλα αυτά ήρθαν στη συνέχεια
δυο γκολ των φιλοξενουμένων από τον Ρον-
τρίγκεζ στο 65’ και 70’ που έφεραν το παιχνίδι

στα ίσα κάνοντας το 3-3.  Κι ενώ όλοι νόμισαν
πως το ΥΠΠΟ έμεινε από δυνάμεις, εν τούτοις
ο Καραμανίδης ήταν… άπιαστος και στο 81’
με ωραία ενέργεια έδωσε και πάλι το προβάδι-
σμα στην ομάδα του κάνοντας το 4-3.  Το
ΥΠΠΟ ζήτησε πέναλτι στο 84’ σε κράτημα του
Καραμανίδη. Κι ενώ είχε  έξι λεπτά να λήξει ο
Δήμος έφερε τα πάνω  - κάτω, και με δυο τέρ-
ματα του Μαυρογιάννης στο 86΄και με πέναλτι
του Μαχαίρα σε ανατροπή του Κοντιζά στο 88’
διαμορφώθηκε το τελικό 4-5. Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Μαχαίρας, Ροντρίγκεζ, ενώ
από το ΥΠΠΟ οι Καραμανίδης, Στόϊκος, Αϊβα-
λής. 
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Καλογερόπουλος,
Φωτάκης, Μαντάς, Ζερίνος (20’ Μάρκου),
Στόικος, Δαμίγος, Φκαβέρας (15’ Γκαβέλας),
Τριανταφύλλου, Καραμανίδης, Αϊβαλής. 

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - Ο.Σ.Υ.Ο. 3-5
Έδειξαν να τη θέλουν περισσότερο τη νίκη οι
φιλοξενούμενοι και γι αυτό το λόγο μπήκαν
πολύ δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησαν
να σημειώσουν ένα γκολ στο πρώτο τέταρτο,
ώστε στη συνέχεια με άλλον αέρα να στοχεύ-
σουν στο 3ποντο. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε ο
αγώνας με την ΠΟΕΔΗΝ,  όπου έληξε 5-3 για
την ΟΣΥΟ.  Ο Καλαλής με δυνατό σουτ στο
10’ έκανε το 0-1, για να ισοφαρίσει σε 1-1 ο
Σίμος με πέναλτι. Και σαν να μην έφτανε αυτό
λίγο πριν τη λήξη ο Κοντογιάννης έδωσε το
προβάδισμα για την ΠΟΕΔΗΝ,  που ήταν και
το σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη η
ΟΣΥΟ ανέβασε στροφές και πίεσε για να ανα-
στρέψει το αρνητικό αποτέλεσμα και τα κατά-
φερε.  Στο 47’ ο Σακκάς κέρδισε πέναλτι που
εκτέλεσε ο Στράτης κάνοντας το 2-2, ενώ ο
Γιαννακάκης με σουτ εκτός περιοχής στο 60’
έδωσε το προβάδισμα και πάλι στην ΟΣΥΟ.
Οι παίκτες της τελευταίας όμως δεν σταμάτη-
σαν εκεί, αλλά με άλλα δυο συνεχόμενα γκολ
στο 68’ με τον Στράτη και του Δήμου στο 75’
με συρτό σουτ. Το τελικό 3-5 διαμόρφωσε στο
90’ με πέναλτι ο Πουρίκης. Δοκάρι είχε στο
πρώτο μέρος ο Δήμος με σουτ. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Καλαλής, Στράτης και
Γιαννακάκης.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας,  Γιαννακάκης, Καραγιαν-
νης, Παπαχριστόπουλος, Αμπελιώτης, Σερέ-
της, Σακκάς, Δήμος, Καλαλής, Μυστιλόγλου,
Τσακνάκης (Στράτης, Πιας, Καναβάκης, Ζα-
νιάς).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΉ 1 – 2
Στις λεπτομέρειες επικράτησε η ομάδα της
Βουλής, παίρνοντας μια μεγάλη νίκη κοντρα
στην Πυροσβεστική, η οποία προέρχονταναπο
νίκη κόντρα στην ΟΣΥΟ στο πρώτο παιχνίδι
της νέας χρονιάς. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκεί-
νοι που προηγήθηκαν στο σκορ με τον Ξα-
φάκη να περνά όλους όσους βρήκε στο δρόμο
του και να κάνει το 0-1, με το οποίο έληξε και
το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη η Πυροσβε-
στική μείωσε σε 1-1 με τον Παπαδόπουλο στο
60’. Ένα γκολ που άλλαξε τη ροή το αγώνα
κάνοντας το πιο δυνατό. Όμως στη συνέχεια η
Βουλή, ήταν εκείνη που κατάφερε για δεύτερη
φορά να παραβιάσει τα αντίπαλα δίχτυα και με
τον Εμιρζά από πάσα του Βαγγέ, να κάνει το
1-2, που ήταν και το τελικό. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ : Βορρίσης, Κολιδάκης, Λου-
κιπούδης, Θεοχάρης, Ευσταθίου, Παπαδό-
πουλος, Κουτεντάκης Παπαχρήστος,
Στυλιανού, Φραγκούλης, Παινέσης. 
ΒΟΥΛΗ Φιλιντοπουλος Ρεντος Γροντής Γουρ-
γιώτης Βασιο, Μπαράκος Χαραλαμπίδης Εμιρ-
ζας Ζουγκας Ξαφακης Βαγγες αλλ Κουτρας
Πασχαλιδης Ζουζουλης Σουμελιδης

Δεν πτοήθηκε σε καμία περίπτωση, όπως
αποδείχθηκε ο Δήμος Γαλατσίου, όταν βρέ-
θηκε δυο φορές να χάνει με ισάριθμα τέρματα.

Θετική  αντίδραση από τους γηπεδούχους και
στις δυο περιπτώσεις, που κατάφεραν με ένα
γκολ στο 85’ να πάρουν την ισοπαλία., Το
σκορ άνοιξε στο 23’ ο Κολυρόπουλος με σουτ
μέσα από την περιοχή  κάνοντας το 0-1, με το
οποίο έληξε και το πρώτο μέρος. Στην επανά-
ληψη ο Δήμος ισοφάρισε σε 1-1  ο Καραμανί-
δης στο 55’. Όμως και παλι η Περιφέρεια  με
κεφαλιά του Πετράκη στο 65’  από κόρνερ
πήρε το προβάδισμα με το δείκτη να δείχνει το
1-2.  Όμως και πάλι οι παίκτες του Δήμου κα-
τάφεραν έστω και πέντε λεπτά πριν τη λήξη
του αγώνα να κάνουν το 2-2 με τον Τσούλο.
Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι  Τσα-
μαδης Δαμηλος Τσουλος, ενώ από τους φιλο-
ξενουμένους  οι Πετρόπουλος, Κολυρόπουλος
και Νακόπουλος. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης
Τσαμαδης Μπουκης Δαμηλος Δήμος Κοσμας
Στέλιος Μανδηλαρας Τσουλος Παπαδόπουλος
Καραμανιδης Γερονικος (Τζανης

Σε απάντηση στους σχολιασμούς εκ μέρους
της ΟΣΥΟ, στο πρόσφατο μεταξύ τους παι-
χνίδι, ο Δήμος Γαλατσίου εξέδωσε σχετική
ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής:  «Η ομάδα
του Δήμου Γαλατσίου σχετικά με τις καταγγε-
λίες της ΟΣΥΟ αναφέρει ότι οι ποδοσφαιριστες
και συνάμα συνάδελφοι του Δήμου μας δεν
είχαν σκοπό ούτε να προκαλέσουν ούτε να
λοιδορισουν τους αντιπάλους συναδέλφους
τους. Ομως παρόλο που αυτά δεν τους δικαιο-
λογεί προεβησαν σε αυτήν την συμπεριφορά
διότι προκλήθηκαν από κάποιους αντιπάλους
ποδοσφαιριστες με αγενής συμπεριφορά και
κουβέντες που συνάδουν με το ύφος της διορ-
γάνωσης του πρωταθληματος που συμμετέ-
χουμε (βρισιές και εκτός φάσης χτυπήματα )».

Παράσταση για ένα ρόλο η ομάδα του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας (ΠΟΕ ΥΕΘΑ) στο παι-
χνίδι με αντίπαλο τα Επιμελητήρια,
επικρατώντας με το ευρύ 8-0. Οι γηπεδούχοι
έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε όλη τη
διάρκεια του αγώνα  και με επιθετική τριάδα
τους Κουκόπουλο (σημείωσε χατ τρικ), Αγγε-
λίδη (πέτυχε δύο γκολ και συμμετείχε σε όλες
τις φάσεις διανύοντας περίοδο μεγάλης φόρ-
μας), Νταντή (έκανε φοβερό παιχνίδι και σκό-
ραρε), έκαναν το καλύτερο φετινό τους
παιχνίδι. Μόλις στο 13′ μετά από γρήγορη
εναλλαγή της μπάλας ο Κουκόπουλος έκανε
το 1-0. Στο 22′ από ωραίο γύρισμα του Μορ-
φίδη ο Κουκόπουλος πάλι με κοντινό πλασέ
έκανε το 2-0. Στο 30′ μετά από κόρνερ ο Κου-
κόπουλος με εξαιρετική κεφαλιά ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 3-0. Στο 38′ σε δυνατό ευ-
θύβολο σουτ του Αγγελίδη η μπάλα αποκρού-
στηκε από το κάθετο δοκάρι. Στο 39′ μετά από
ωραία προσπάθεια του επίσης διακριθέντα
Βάγια ο Αργυρίου, από κοντά με πλασέ ανέ-
βασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Στο 47′ ο
Αγγελίδης που πήρε το ριμπάουντ με δυνατό
σουτ έκανε το 5-0, στο 62′ ο Νταντής με πλασέ
το 6-0 μετά από εκπληκτικό και μαγικό γύρι-
σμα της μπάλας με το τακουνάκι του Αγγελίδη,
στο 68′ ο Αγγελίδης με πέναλτι το 7-0 ενώ, στο
82′ ο Καραβασιλειάδης με έξυπνο μακρινό
σουτ έγραψε το τελικό 8-0. Ουδείς υστέρησε
από τους γηπεδούχους.                      
ΠΟΕ ΥΕΘΑ: (Κόουτς Βασίλης Τρίχος): Δόρι-
ζας, Μορφίδης, Παπανικολάου (46′ Καστανιώ-
της), Βάγιας, Παρούσης (αρχηγός), Μουζής,
Αγγελίδης, Νταντής, Κουκόπουλος, Σακκάς,
Αργυρίου (46′ Καραβασιλειάδης) ενώ στον
πάγκο ήταν οι Κομπορόζος, Δημ. Βάρσος.                                         
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Καραμάνης, Χριστόπουλος,
Πιζάνιας, Νίνος, Μπαλαδήμας, Κοτζάνης,
Βήχος, Μπαρέλης, Χαλιάκας, Ζιάγκας, Τενε-
κούδης ενώ έπαιξαν επίσης οι Καρυστινός,
Καπράλος.
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Την Τρίτη 4/2 και ώρα 15.30, θα
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των
εκπροσώπων, προκειμένου να συζη-
τηθούν αλλά και να αποφασιστούν
κυρίως, θέματα ζωτικής σημασίας,
όπως είναι η κατάταξη των ομάδων
στο κύπελλο και η ημερομηνία έναρ-
ξης, αλλά και άλλα. Πιο συγκεκριμένα
η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Ο Αθλητικός Τομέας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ενημερώνει τα μέλη του, ότι την Τρίτη
4.2.2020 &  ώρα 15:30, κατόπιν γρα-
πτών αιτήσεων ομάδων που συμμε-
τέχουν στο πρωτάθλημα και το
κύπελλο, θα γίνει συγκέντρωση στα
γραφεία της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Ψύλλα 2 και
Φιλελλήνων). Θέματα : 1. Συζήτηση
για την κλήρωση των αγώνων κυπέλ-
λου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2. Συζήτηση για την
τοποθέτηση των ομάδων σε Α  & Β
κατηγορία 3. Συζήτηση για τον ορι-
στικό ορισμό των αγώνων κυπέλλου.
4. Συνδρομές ομάδων. 5. Κάρτα
υγείας αθλητών.  Η παρουσία όλων
των εκπροσώπων των ομάδων κρί-
νεται απαραίτητη διότι θα συζητη-
θούν  θέματα  σχετικά με την
κλήρωση και τους αγώνες κυπέλλου
του Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εγγράφως οι προτάσεις 
Η Οργανωτική Επιτροπή σε συνέχεια
των αποφάσεων που έχουν ληφθεί
στην συνεδρίαση της 1.10.2019 για
τροποποίηση  του κανονισμού του
Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δίνει τη
δυνατότητα στις ομάδες που συμμε-
τέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαί-
ρου 2019-20 να καταθέσουν γραπτές
προτάσεις μέχρι 3.3.2020 στην επι-
τροπή η οποία θα τις επεξεργαστεί
και θα τις φέρει προς συζήτηση- ψή-
φιση σε ολομέλεια που θα ορίσει στη
συνέχεια για την τροποποίηση του
κανονισμού. Ο νέος κανονισμός θα
ισχύσει από τη νέα ποδοσφαιρική
περίοδο 2020-21. Στη συνέχεια και
ύστερα απο αντιδράσεις που υπήρ-
ξαν απο ομάδες, η Οργανωτική Ειπι-
τροπή, αποφάσισε πως η Ολομέλεια
θα αποφασίσει πως θα γίνει η κατά-
ταξη των ομάδων στις δυο κατηγο-
ρίες και πότε θα πραγματοποιηθούν
οι αγώνες. Γι αυτο η παρουσία όλων
την Τρίτη είναι απαραίτητη, αφού θα
παρθούν αμετάκλητες αποφάσεις.

Εξ αναβολής

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποί-
ησαν οι Τελωνειακοί που νίκησαν 5-1
τους Εφοριακούς. Σε καλή μέρα βρέ-
θηκαν οι Σφύρης και Κοκκώνης που
σημείωσαν από δυο γκολ και ουσια-
στικά ήταν οι παίκτες που σφράγισαν
τη μεγάλη νίκη. Παρ’ όλα αυτά οι
Εφοριακοί ήταν εκείνοι που προηγή-

θηκαν 0-1 στο πρώτο 10λεπτο με τον
Ναβρόζογλου. Γρήγορα ισοφαρίσαν
οι Τελωνειακοί και πέρασαν μπροστά
στο σκορ με 2-1 με ισάριθμα γκολ
του Σφύρης  και προς το τέλος του α'
ημίχρονου έγινε το 3-1 με τον Κοκκώ-
νης. Στο δεύτερο ημίχρονο έκαναν
αλλάγες οι Εφοριακοί και πίεσαν αρ-
κετά αλλά από λάθος του τερματοφύ-
λακα έγινε το 4-1 με τον Κοκκώνη,
ύστερα από σουτ έξω απο την με-
γάλη περιοχή, και αφού η μπάλα
έφυγε  απο τα χέρια του τερματοφύ-
λακα.  Παρά τα τέσσερα γκολ οι Τε-
λωνειακοί συνέχιζαν να πιέζουν,
είχαν ευκαιρίες χωρίς να μπορούν να
σημειώσουν γκολ και προς το τέλος
έγινε το τελικό 5-1 με τον Καφάση. 
Τελωνειακοί:  Μαρκουλάκης, Ευθυ-
μίου(Καπραντζάς) , Ηλιόπουλος, Χα-
σιώτης, Βαρβαρίγος, Χαριτόπουλος,
Τσουβαλτσίδης, Καφάσης (Καραγε-
ωργόπουλος), Σφύρης, Κοκκώνης,
Οικονόμου. 

ΟΑΕΔ -  Εμπορική  2-1
Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Εμ-
πορική, από τον ΟΑΕΔ με σκορ 2-1.
Παρότι οι Τραπεζικοί παρατάχθηκαν
με ελλείψεις, κατάφεραν να ελέγξουν
το παιχνίδι και μάλιστα στο 20’ να
προηγηθούν 0-1 με μονοκόμματο
σουτ του Ραγκούση, ύστερα από
30αρα μπαλιά του Βυλλιώτη στην
πλάτη της άμυνας του ΟΑΕΔ. Μέχρι
τη λήξη του πρώτου μέρους ο ΟΑΕΔ
πίεσε για να ισοφαρίσει, αλλά έπεσε
στην καλή μέρα του Μανωλάκου,
που κράτησε ανέπαφη στην εστία
του. Όχι όμως και στον Κληρονόμο
που στο 45’ ισοφάρισε σε 1-1,
ύστερα από κόρνερ.  Στην επανά-
ληψη ο ΟΑΕΔ πάτησε καλύτερα στο
γήπεδο, είχε ανεβασμένη ψυχολογία
και κατάφερε στο 65’ πάλι από κόρ-
νερ καιύστερα από σύγχυση των
αμυντικών ο Μακρής με κεφαλιά
έκανε το 2-1 που ήταν και το τελικό.
Παρ’ όλα αυτά η ομάδα της Εμπορι-
κής  δεν παράτησε το παιχνίδι και
λίγο έλλειψε να ισοφαρίσει σε 2-2
όταν το σουτ του Τσούρα σε σέντρα
του Κιούση. Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Μακρής, Γεωργατζέλης, ενώ
από την Εμπορική οι  Τσούρας και
Ραγκούσης.
ΟΑΕΔ:  Μανωλιάδης, Σταθόπουλος,
Γεωργατζέλης Ε. , Συνέσιος, Μα-
κρής, Λουκίδης, Ψυρίδης, Κανελό-
πουλος, Κληρονόμος, Μπαρτζιώτης,
Μακρής, Γεωργατζέλης Δ., 
ΕΜΠΟΡΙΚΓ: Μανωλάκος, Τσμπρας,
Χρονόπουλος, Ζήκος (60’ Κιούσης),
Βαρδακώστας, Τσούρας, Γεωργό-
πουλος, Ραγκούσης, Ορφανός, Βυλ-
λιώτης (30’ λτ Γιγκλάς), Ανδρεάδης. 
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 11η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4 -5
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 3 -0
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 8 -0
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Ο.Σ.Υ.Ο. 2 -5

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 -2
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 -2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 11 31 10 1 0 48 13
2 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 11 28 9 1 1 39 10
3 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 11 26 8 2 1 30 10
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 11 25 8 1 2 29 13
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 11 15 5 0 6 30 31
6 Ο.Σ.Υ.Ο. 11 13 4 1 6 18 16
7 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 11 13 4 1 6 21 29
8 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11 10 3 1 7 17 37
9 11 9 3 0 8 22 31
10 11 8 2 2 7 20 32
11 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 11 8 2 2 7 21 46
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 11 6 2 0 9 17 44

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
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)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 11η ΑΓΩΝ
Γ.Λ.Κ. Ο.Δ.Υ.Ε. 4 -1
Δ.Ο.Ε. Ε.Φ.Κ.Α. Αν 
Ο.Λ.Μ.Ε. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4 -3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. 1 -6
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3 -0
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5 -6

Εξ αναβολής
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5-1
ΟΑΕΔ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 10 27 9 0 1 48 14
2 Ο.Α.Ε.Δ. 10 21 7 0 3 31 16
3 Ε.Φ.Κ.Α. 10 19 6 1 3 32 25
4 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 10 18 6 0 4 25 25
5 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 10 16 5 1 4 29 21
6 Ο.Λ.Μ.Ε. 10 15 4 3 3 21 21
7 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 10 14 4 2 4 20 25
8 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 10 12 4 0 6 28 31
9 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 10 3 1 6 22 37
10 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 10 8 2 2 6 23 37
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 10 0 0 0 10 13 40
12 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
Γ.Λ.Κ. 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
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Γ.Λ.Κ. - Ο.Δ.Υ.Ε.  4-1
Φαίνεται να μη το σταματά τιποτε φέτος το
ΓΛΚ στο στόχο που έχει θέσει, προκειμένου η
ομάδα τη νέα χρονιά να παίζει στη μεγάλη κα-
τηγορία. Και φυσικά ούτε και η ΟΔΥΕ. Φουριό-
ζοι μπήκαν οι γηπεδούχοι στον αγωνιστικό
χώρο και απο τα πρώτα λεπτά έδειξαν πως
ήθελαν τη νίκη. Μια νίκη που θα τους διατηρή-
σει στην κορυφή, αλλά και σε ασφαλή δια-
φορά από τους υπόλοιπους. Κι αυτό έγινε
πολύ γρήγορα πράξη με τα δυο γκολ του Σα-
κελλαρόπουλου κι ένα του Καλογιάννη, με τα
οποία το ΓΛΚ κατάφερε να προηγηθεί 3-0 Η
ΟΔΥΕ αντέδρασε και με ένα τέρμα που σημεί-
ωσε ο Παπαναγιώτου με πλασέ στο 40’ έκανε
το 3-1. Όμως αυτό δεν ήταν και το τελικό,
αφού ο  Καλογιάννης ηταν ο παίκτης που ανέ-
λαβε αυτή την ευθύνη, κάνοντας το 4- 1. Αξίζει
να σημειωθεί πως η ΟΔΥΕ είχε δυο δοκάρια
με τους Χαλβατζή στο 60’ και Δανιηλίδη στο
70’. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Σακελα-
ροπουλος (κορυφαίος),Καμίνης, Φραγκουδα-
κης, Μελτινος,  Καλογιάννης
Γ.Λ.Κ. : Παπαδόπουλος, Δεληχατζής, Μελτι-
νός, Φουντουλάκης, Πέππας, Φραγκουδάκης,
Καλλιώρας, Σακελλαρόπουλος, Καμίδης, Κα-
λογιάννης, Βελαέτης, (Χριστοδούλου, Λιανός,
Λαγός, Τσέλιος, Καρακελές).
Ο.Δ.Υ.Ε. : Καντζούρης, Χατζηνικολάου, Παπα-
μιχαήλ, Μποραζάνης, Αρβανίτης, Κατσικας,
Στόϊκος, Δρέκος, Αποστολάκος, Δανιηλίδης,
Παπαναγιώτου, (Ασθενίδης, Χαλβαντζής, Πα-
γίδας,  Βικάτος).

Ο.Λ.Μ.Ε. – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4-3
Πολύ καλό παιχνίδι με πολλές γκολ και φάσεις
. Το σκορ άνοιξε με ωραία ενέργεια ο τσιτζιος
στο 22’ ενώ στο 38 ο Δόγιας έκανε το 2-0 με
σουτ μέσα από την περιοχή. Στο δεύτερο ημί-
χρονο οι αντίπαλοι με ωραία σουτ έξω πε-
ριοχή στο 63 έκαναν το 2-1 και πέντε λεπτά
αργότερα το 2-2. Όμως στο 75 με κεφαλιά ο

ζαρναβαλος έκανε το 3-2 και στο 83 έγινε το 3-
3. Η ΟΛΜΕ που επέμενε, στο 78 με σουτ του
Καραγιάννη  από το κέντρο έκανε το 4-3. Δια-
κριθεντες Καραγιάννης ζαρναβαλος δογιας
τσιτζιος.καλη η διαιτησία.
ΟΛΜΕ: Τσουβαρας  Βουτηρεας Παπαϊωάννου
Λιάσκος Σπαντιδάκης Χαριζοπουλος Δογιας
Καραγιάννης Τσιτζιος Δρουγκας Ζαρναβαλος.
Σταμοπουλος Νικόπουλος Αποστολόπουλος
Γκαβογιανακης  Πετωνης  Τσιγγουλης. 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Ο.Α.Ε.Δ.  1-6
Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις του ο ΟΑΕΔ,
επικρατώντας του Υπ Παιδείας  με σκορ 6-1.
Ήταν ένα αποτέλεσμα δίκαιο που  οφείλεται
κυρίως στην καλή διαχείριση του αγώνα και
στον  καθαρά επιθετικό προσανατολισμό που
είχαν οι νικητές. Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Κλη-
ρονόμος, κάνοντας το 0-1, για να διπλασιάσει
τα τέρματα στο 22’ ο Ντράχας. Το πρώτο ημί-
χρονο έκλεισε με τον Γεωργατζέλη στο 35’ ,
που έκανε το 0-3. Στην επανάληψη το γκολ
που σημείωσε ο Μυταλούλης στο 55’ κι έκανε
το 1-3, έδωσε άλλη διάσταση στο ματσάκι και
το έκανε πιο ενδιαφέρον. Όμως το σκορ αυτό
δεν διατηρήθηκε για πολύ,  αφού ο ΟΑΕΔ
πίεσε στη συνέχεια και κατάφερα να σημει-
ώσει άλλα τρια γκολ. Ο Γεωργατζέλης (58’),
Σταθόπουλος (75’) και Ψυρίδης (90’), διαμόρ-
φωσαν το τελικό 1-6. Διακρίθηκαν οι Κληρονό-
μος, Γεωργατζέλης, από τους νικητές, ενώ
από τους ηττημένους πάλεψαν οι Έξαρχος,
Χριστόπουλος, Μπούρτζινος. 
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Σταθόπουλος, Γεωργα-
τζέλης Ε. , Συνέσιος, Ντράχας, Μακρής,
Ραίος, Λουκίδης, Ψυρίδης, Κανελόπουλος,
Κληρονόμος, Μπαρτζιώτης, Μακρής, Γεωργα-
τζέλης Δ., 

Μεγάλα ψυχικά αποθέματα αποδείχθηκε πως
είχαν οι Εφοριακοί, αφού και παρότι βρέθηκαν

πίσω στο σκορ και  μάλιστα με το δείκτη να
δείχνει 5-1(!), εν τούτοις στο δεύτερο μέρος, οι
φιλοξενούμενοι ανέστρεψαν το αρνητικό κλίμα
και κατάφεραν στο τέλος να παρουν ακόμη και
τη νίκη με σκορ 6-5!  Οι φιλοξενούμενοι προ-
ηγήθηκαν στο σκορ 0-1 στο 5’ με τον  Παπα-
καλοδούκας ‘Όμως στο 15’ ο Βλάμης ύστερα
από  ωραίο συνδυασμό με τον Ορφανό, ισο-
φάρισε σε 1-1 για του γηπεδούχους, που
πήραν το προβάδισμα στο 18’ με τον Ανδρεά-
δης με σουτ και αφού η μπάλα βρήκε σε αμυν-
τικό (2-1). Ακολούθησαν δυο γκολ του
Ορφανου στο 30’ με φάουλ και στο 40’ υστερα
από ασθενή απόκρουσε του πορτιέρο σε
πλασέ του Βλάμη, που έκανε το 4-1. Το δεύ-
τερο μέρος ξεκίνησε ιδανικά για την Εμπορική,
αφού ο Βλάμης από πάσα του Κιούση και
ωραίο σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 5-
1. Από εκεί κι έπειτα, σαν να έπεσε ο διακό-
πτης! Οι Εφοριακοί βρήκαν την ευκαιρία και
όχι μόνον κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 5-5,
αλλά και να πάρουν ακόμη και τη νίκη. Στο 52’
ο Ναβρόζογλου μείωσε σε 5-2 ο Φίλος στο 63’
σε 5-3, ο Παπακαλοδούκας στο 75’ με φάουλ
σε 5-4 και ο Φίλος στο 80’ έφερε το παιχνίδι
στα ίσα κάνοντας το 5-5.  Και σαν να μην
έφτανε αυτό ο Παπακαλοδούκας στο 88’ με
φάουλ έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στους
Τραπεζικούς κάνοντας το τελικό 5-6. Σίγουρα
σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι δυο αναγκαστικές
αλλαγές των Βλάμη και Ανδρεάδη. Διακρίθη-
καν από τους νικητές οι Παπακαλοδούκας,
Ναβρόζογλου και Φίλος, ενώ από την Εμπο-
ρική του πρώτου μέρους οι Βλάμης, Ορφανός
και Ανδρεάδης. 
EN.A.Σ (Π.EMΠOPIKH) : Σουρβίνος, Τσαμ-
πρας, Μανωλάκος, Κότσιρας, Βαρδακώστας,
Τσουρας, Χρονόπουλος, Ανδρεάδης (60’ Γιγ-
κλας), Ορφανός, Κιουσής, Βλάμης (55’ Καρ-
πας).

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  3-0
Η ομάδα του Υπ. Γεωργίας μετά από καιρό κατέβηκε με ελάχιστες απουσίες και σε συνδυασμό με την εξαιρετική εμφάνιση όλων των παικτών
πήρε δίκαια τη νίκη. Ο αγώνας ξεκίνησε με την ομάδα του ΤΤ να έχει την ομαδική υπεροχή ενώ η ομάδα του Υπ. Γεωργίας προσπαθούσε να
βρει ρυθμό. Στην πρώτη καλή ενέργεια στο 10’ ο Κακάκης έβγαλε ωραία πάσα στον Γιαννόπουλο ο οποίος με ωραία λόμπα κρέμασε τον αντί-
παλο τερματοφύλακα. Το ΤΤ αντέδρασε αλλά ο Ζέρβας έδειξε τρομερή ετοιμότητα και ρεφλέξ αποκρούοντας τρεις φορές την μπάλα σε ισάριθμα
σουτ ενώ σε μια περίπτωση είχε και την βοήθεια του τερματοφύλακα. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι στο δεύτερο ημίχρονο το ΤΤ θα έμπαινε πιο
αποφασιστικά, ήταν το Γεωργίας που χάρη στην πολυτέλεια που είχε να βάλει στο παιχνίδι ποιοτικούς παίκτες , πήρε από την αρχή το έλεγχο
του αγώνα. Στο 50’ ήρθε η πρώτη απάντηση με τον Αδαμόπουλο ο οποίος αφού απέφυγε με ωραία προσποίηση το τάκλινγκ του αντιπάλου,
πλάσαρα εύστοχα κάνοντας το 2-0. Το ΤΤ προσπάθησε να απαντήσει αλλά τόσο η άμυνα όσο και το κέντρο της ομάδας του Υπ. Γεωργίας
έβγαλαν τρομερή ενέργεια και πάθος αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια στον αντίπαλο. Στο 65’ ο Αδαμόπουλος έβγαλε μόνο του τον Γάγγο ο
οποίος με ωραίο πλασέ έκανε το 3-0 σκορ με το οποίο τελείωσε ο αγώνας. Δοκάρι είχε ο Σαχινίδης στο 20΄’ για το Ταχ Ταμ, ενώ ευκαιρίες έχα-
σαν οι Γιώτης, Ιατρίδης Ν.  Από την ομάδα του Υπ. Γεωργίας όλοι ήταν εξαιρετικοί αλλά ειδικότερα ξεχώρισαν οι Αδαμόπουλος, Γάγγος, Κουτε-
λιδάκης και Μπάμης, ενώ από τους ηττημένους ουδείς τα κατάφερε. 
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Κακάκης (65’ Ασωνίτης), Σαλτερής (45’ Χατζηδιαμαντής), Τασούλης, Μπούρας, Μπάμης, Σουβλερός (45’ Κουτελιδά-
κης), Γάγγος (68’ Κυριάκου) , Λουκάκης (45’ Αδαμόπουλος) , Λάμπος, Γιαννόπουλος (75’ Φρουζάκης). ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσωνης, Τσότρας, Παπαι-
ωάννου, Μπλάνας, Συνοδινός, Κιορκτσής, Γιακαλής, Κανέρης, Ιατρίδης Ν., Γιώτης, Σαχινίδης, (Νικολόπουλος, Χήκας, Γιαννάκης).
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