
Το γεγονός πως σήμερα ο ΟΑΕΔ, καταλαμβάνει τη 2η θέση της Β’ κατηγορίας, είναι μια δίκαιη κατά-
κτηση των παικτών του που σε κάθε παιχνίδι πηγαίνουν απο το καλό στο καλύτερο

Μετά την πρόσφατη νίκη που
σημείωσε η ΟΣΥΠΑ, επικρα-
τώντας 3-0 της ΟΣΥΟ, πατά την
3η θέση στο βαθμολογικό πί-
νακα της μεγάλης κατηγορίας,
και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα
για την τελική της κατάκτηση
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Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0-3
Μετά από πολύ καλή εμφάνιση, με σοβαρό-
τητα, πειθαρχία στο πλάνο του προπονητή
τους (Βασίλη Τρίχου), η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, επικρά-
τησε εύκολα έναντι του ΟΣΥΟ με σκορ 3-0. Το
ΥΕΘΑ επικράτησε σε όλες τις γραμμές του γη-
πέδου, είχε την κατοχή, έβγαλε πολλές φά-
σεις, ενώ δεν απειλήθηκε η εστία του πορτιέρο
Δόριζα. Στους διακριθέντες των φιλοξενούμε-
νων ο τερματοφύλακας Ζαμπάρας, χωρίς τις
επεμβάσεις του οποίου, το σκορ θα είχε ξεφύ-
γει. Τόσο σε δυνατό σουτ του Παρούση στο
15’, σε πλασέ του Κουκόπουλου στο 19’ ,
σουτ του Νταντή στο 55’, στη συνέχεια κεφα-
λιά του Καστανιώτη, αντέδρασε με ετοιμότητα.
Το σκορ άνοιξε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι ο
Νταντής στο 22’, μετά από ανατροπή του Κου-
κόπουλου. Στο 33’ ο Χαρακάκος που ακολού-
θησε την φάση, ευστόχησε από κοντά
κάνοντας το 2-0. Το τελικό 3-0 ήρθε στο 60’,
μετά από ομαδική προσπάθεια, εκπληκτικό 1-
2 του Παπανικολάου με τον Νταντή, ο οποίος
με τρομερό σουτ στο γάμα, δεν άφησε περι-
θώρια στον αντίπαλο γκολκίπερ. Τωρα από τη
μεριά  της η ΟΣΥΟ, είχε ευκαιρίες τις οποιες
δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει. Από τους γηπε-
δούχους χωρίς να υστερήσει κανείς, διακρίθη-
καν ιδιαίτερα οι Παπανικολάου, Νταντής,
Χαρακάκος, Παρούσης, Καστανιώτης, ενώ
από την ΟΣΥΟ οι Φώλιας και Καλαλής. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Παπανικολάου, Βάγιας,
Μουζής, Καστανιώτης, Παρούσης, Μορφίδης,
Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος, Νταντής, Κου-
κόπουλος (68’ Χρυσοβέργης).

Παιχνιδάρα που μέχρι πριν ο διαιτητής σφυρί-
ξει τη λήξη του αγώνα ουδείς γνώριζε  ποιος
θα είναι ο νικητής. Με πολλές φάσεις μεταξύ
των δυο μονομάχων, αλλά και οκτώ γκολ, που
σίγουρα σημάδεψαν τον αγώνα. Η επιμονή και
υπομονή του ΥΠΠΟ, ειδικά στο τελευταίο τέ-
ταρτο, έδωσε τη νίκη και το 3ποντο, αλλά και
την 5η θέση στη βαθμολογία.  Αν και με πολ-
λες ελειψεις και οι δυο ομαδες, επαιξαν εξαιρε-
τικο ποδόσφαιρο. Το ΥΠΠΟ , ανοιξε το σκορ
στο 16 με τον Καρβουνη με ωραιο σουτ απο
τη γραμμη της περιοχης. Στο 26 μετα απο
λαθος της αμυνας, στην προσπάθειά του ο
Φωτακης να απομακρινει, εστειλε τη μπαλα
στα διχτυα της ομαδας του, κανοντας το 1-
1...Ομως το ΥΠΠΟ με συνεχεις επιθεσεις και
αφου πρωτα σε σουτ του Καραμανιδη η
μπαλα βρηκε το οριζοντιο δοκαρι(31) , στο 33
μετα απο εξοχο συνδυασμο Στόικου-Καρ-
βούνη-Καραμανιδη ο τελευταιος εκανε το 1-2
με ομορφο πλασε... Ακριβως με τους ίδιους
παικτες πέντε λεπτα αργοτερα εγινε το  1-3,
που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Στο β ημιχρονο η ομαδα του ΥΠΠΟ μπηκε
μουδιασμενα, η ΠΟΕΔΟΥ ανελαβε την πρωτο-
βουλιακ απο το 45 εως το 60 ειχε την υπεροχη
με συνέπεια να γίνει το 3-3. Στο 50’ ο Κουρής
με σουτ, μείωσε αρχικά σε 2-3, ενώ μετά από
δέκα λεπτά ο Γκόγκας  με σουτ έξω από την
περιοχή έφερε τον αγώνα στα ίσα, κάνοντας
το 3-3.  Εκει αφυπνιστηκε το ΥΠΠΟ, τράβηξε

τον Κατσαβριά στα χαφκαι αλλαξε ολο το παι-
χνιδι. Για τα επομενα 20 λεπτα η μπαλα παί-
ζονταν  πανω κατω με τους κιπερ να κανουν
εντυπωσιακες αποκρουσεις, δειχνοντας την
κλαση τους και την μεγαλη εμπειρία τους. Στο
82 ο Καρβουνης με εξοχη προσπαθεια εβγαλε
σε θεση βολης τον Καραμανιδη, αυτος για να
σιγουρεψει το γκολ, εδωσε στο Γεωργιάδη,
ομως καθυστερησε και  χάθηκε ενα σιγουρο
γκολ για το ΥΠΠΟ...Οτι δεν εγινε στο 82 εγινε
στο 83 ομως με τον Καραμανιδη αφου Στόϊκος
και Καρβούνης τον εβγαλαν τετ α τετ και με
ομορφο πλασε εκανε το 3-4. Στο 86 και παλι ο
Καραμανιδης με απιαστο σουτ εγραψε το τε-
λικο 3-5 , σκοραροντας για δευτερο συνεχο-
μενο ματς απο 4 γκολ.  Σπουδαίες ευκαιρίες
έχασαν για λογαριασμό της ΠΟΕ/Δ0Υ οι Κου-
ρής, Μπουζινέκης και Κρητικός. Διακρίθηκαν
οι Καραμανιδης-Καρβουνης-Βέρρας , χωρις
να υστερησουν οι υπολοιποι, ενώ από τους
ηττημένους οι Γκόγκας, Τζανετάκης, Μηλαδό-
πουλος.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης, Μπαν-
τουδάκης, Βέρρας, Μαντάς, Τσιρώνης, Στόι-
κος(50, Γεωργιάδης, Καρβούνης,
Οικονομου(58 Γκαβέλας), Καραμανίδης, Κα-
τσαβριας(78 Μάρκου).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - Ο.ΣΥ.Π.Α. 4-6
Δύο πρόσωπα , ένα σε κάθε ημίχρονο, πα-
ρουσίασαν οι δυο μονομάχοι . Συγκεκριμένα
στο Α΄ ημίχρονο μια ομάδα ήταν στο γήπεδο
και αυτή ήταν η ομάδα των Επιμελητηρίων, η
οποία φρόντισε να το δείξει και στο σκορ, που
έληξε ακόμη και με 4-1. Όμως η ανατροπή
ήρθε στο δεύτερο μέρος, όπου η ΟΣΥΠΑ τα
μάζεψε όλα και κατάφερε να κάνει την ολική
επικρατώντας στο τέλος με σκορ 6-4. Οι γηπε-
δούχοι άνοιξαν το σκορ στο 10΄  με τον Μπα-
ρέλη, που έκανε το 1-0. Πριν προλάβουν να
συνέλθουν οι φιλοξενούμενοι τα Επιμελητήρια
φρόντισαν να διπλασιάσουν τα τέρματά του με
τον Καπράλο να κάνει το 2-0 στο 20’.  Στο
25΄σουτ του Τσιτλακίδη έφυγε ελάχιστα άουτ.
Στο 28΄όμως ο ίδιος παίκτης με ωραία προ-
σπάθεια και σουτ μείωσε σε 2-1.  Στο 32΄η
ΟΣΥΠΑ έχασε την δυνατότητα να ισοφαρίσει
καθώς ο Πατλιάς μπήκε από δεξιά πλάσαρε
τον εξερχόμενο τερματοφύλακα και ενώ η
μπάλα κατέληγε προς τα δίχτυα λίγο πριν πε-
ράσει την γραμμή παρενέβη άλλος επιθετικός
και  την έσπρωξε στο βάθος των διχτύων και
έτσι το γκολ ακυρώθηκε. Στο 36΄ ο Κοτσάνης
από λάθος του Νικολόπουλου  έκανε το 3-1.
Ενώ στο 43΄ ύστερα από κόντρες η μπάλα
έφθασε στον Μπαρέλη που με δεύτερο προ-
σωπικό του γκολ έκανε το 4-1.  Στο Β΄ ημί-
χρονο η είσοδος του Κοτσοβού που
οργάνωσε το κέντρο και η δυναμική που έδω-
σαν οι αλλαγές, σε συνδυασμό με την αγωνι-
στική άνοδο του Τσιτλακίδη ( τοπ σκόρερ του
παιχνιδιού), άλλαξαν την μορφή του αγώνα.
Ετσι, στο 60΄ ο νεοεισελθών Οικονόμου μετά
από ωραία σέντρα από δεξιά του Καρακώστα
έπιασε θαυμάσια κεφαλιά μειώνοντας σε 4-2.
Στο 65΄ ο Χριστοδουλόπουλος μπήκε από
δεξιά μέσα στη περιοχή πλάσαρε τον τερματο-

φύλακα και η μπάλα αφού χτυπάει στη δεξιά
κάθετη δοκό επιστρέφει στην αγκαλιά! του τερ-
ματοφύλακα. Η ΟΣΥΠΑ συνέχιζε να πιέζει και
στο 70΄ μετά από πάσα του Καρακώστα ο
Τσιτλακίδης με ωραία προσπάθεια μειώνει σε
4-3. Στο 75΄σουτ του Τσιτλακίδη αποκρούει με
τα πόδια ο τερματοφύλακας και στο 78΄ο ίδιος
παίκτης μετά από σουτ του Οικονόμου και
κόντρα των αμυνόμενων γίνεται κάτοχος της
μπάλας προλαμβάνει την έξοδο του τερματο-
φύλακα και ισοφαρίζει σε 4-4.Στο 80΄τα Επιμε-
λητήρια μένουν με 10 παίκτες (δεύτερη κίτρινη
κάρτα) και η πίεση της ΟΣΥΠΑ έγινε ακόμη
πιο έντονη και έτσι στο 82΄ο Τσιτλακίδης από
35 μέτρα, βλέποντας τον τερματοφύλακα
εκτός εστίας έπιασε ένα εκπληκτικό ψηλοκρε-
μαστό σουτ στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα
κάνοντας το 4-5.Οι γηπεδούχοι η μοναδική
φορά που απείλησαν στο Β΄ ημίχρονο ήταν
στο 86΄, όταν ο Νκολόπουλος  με εκπληκτική
εκτίναξη, στη δεξιά του γωνία, απέκρουσε δυ-
νατό σουτ μέσα από την περιοχή για χτυπήσει
η μπάλα στη συνέχεια στο δοκάρι και να απο-
μακρυνθεί. Τέλος στο  88΄πάλι ο Τσιτλακίδης
με ωραία ατομική ενέργεια έβαλε το κερασάκι
στη τούρτα ολοκληρώνοντας την ολική ανα-
τροπή κάνοντας το 4-6. Από την διπρόσωπη
ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν ιδιαίτερα ο σκόρερ Τσιτλα-
κίδης, ο Πανόπουλος (σταθερός σε όλο τον
αγώνα) ο Λάζος και ο Κοτσοβός. Σημαντικά
βοήθησαν στην ανατροπή του σκορ και οι αλ-
λαγές.
ΟΣΥΠΑ (Ανδρινόπουλος) : Νικολόπουλος,
Λάζος, Κοντογεώργης (Καρακώστας, Νιώτης),
Φράγκος, Πανόπουλος, Χριστοδουλόπουλος,
Τσίντζος (Κοτσοβός), Σακαρέλος (Οικονόμου),
Πατλιάς (Δρακόπουλος), Τσιτλακίδης, Κανέλ-
λης. 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚ 4-1
Συνεχίζουν το αήττητο για 12η αγωνιστική οι
πρωτοπόροι της μεγάλης κατηγορίας, νικών-
τας αυτή τη φορά την Περιφέρεια με σκορ 4-1.
Αλλά μέχρι να φτάσει στη νίκη αυτή, έπρεπε
να καμφθεί το… «φρόνιμα» του πρωτου μέ-
ρους των φιλοξενουμένων που παρότι δέχθη-
καν πρώτοι γκολ στο 20’ με τον Μαγειρίκα,
κατάφεραν να φέρουν το ματσάκι στα ίσα με
τον Ψαρομιχελάκη να κάνει το 1-1 με κεφαλιά
ύστερα από κόρνερ. Το σκορ του πρώτου μέ-
ρους έληξε 2-1 για τον Δήμο με τον Κοντιζά
από ωραία ενέργεια του Μαχαίρα. Στην επα-
νάληψη ο Δήμος έγινε πιο επιθετικός και με
δυο ακόμη τέρματα που σημείωσε ο Τσαβδα-
ρίδης στο 63’ και 78’ κάνοντας το 4-1, που
ήταν και το τελικό σκορ, το οποίο διατηρεί τους
νικητές στην πρώτη θέση με τη διαφορά στους
+3  από το ΥΕΘΑ.  Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Τσαβδαρίδης, Στρατής, Μαχαίρας,
ενώ από τους ηττημένους οι Ψαρομιχελάκης
και Μίχας. 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)  1-3
Νίκη με ανατροπή σημείωσε η Πυροσβεστική επικρατώντας 3-1 του Δήμου Γαλατσίου. Οι παίκτες της τελευταίας ήταν εκείνοι που σε αντίθεση
με την εξέλιξη του αγώνα, προηγήθηκαν στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 1-0 στο 35’ με γκολ του Καραμανίδη, με το οποίο έληξε το
πρώτο μέρος.  Στην επανάληψη η Πυροσβεστική ηταν καλύτερη, έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στον επιθετικό τομέα. Και βεβαίως στο παιχνίδι της
νίκης και στην ανατροπή του σκορ, μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο Πλιατσικούρης που αρχικά ισοφάρισε  στο 50’ σε 1-1 και μετά από πέντε λεπτά
στο 55’ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 1-2. Το τελικό 1-3, διαμόρφωσε ο Στυλιανού στο 65’.  Διακρίθηκαν από τους  νικητές
οι  Πλιατσικούρης, Στυλιανού, Παπαδόπουλος, ενώ από τους ηττημένους οι Δαμηλος Τσουλος Καραμανιδης.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης Τσαμαδης Δαμηλος Σιωτας Κασιμης Γερονικος Μανδηλαρας Μπιμπας Τσουλος Καραμανιδης Πα-
παδόπουλος (Τσουμας Φουκας Μπουκης).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Λουκιπούδης, Θωμακος, Παπαδοπουλος, Βύρρος, Θεοχάρης, Πλιατσικούρης, Φραγκούλης, Στυλιανού, Παπαχρήστος, Χαρι-
τόπουλος, Κολιδάκης (Τσακνιάς).
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Σε αρκετά καλή μέρα βρέθηκε η
ομαδα της Βουλής ,σημείωσε 8 τέρ-
ματα , είχε ευκαιρίες για ακόμα πε-
ρισσότερα και δεν επέτρεψε στον
αντίπαλο να απειλήσει ιδιαίτερα. Το
σκορ άνοιξε ο Βαγγές πολύ νωρίς
όταν εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία
κάθετη πάσα του Ζουζουλή και με
ιδανικό τελείωμα έκανε το 1-0 Πολύ
ωραία σέντρα του Εμιρζά και ο Βαγ-
γές με σουτ στην κίνηση έκανε το 2-
0. Σέντρα του Χαραλαμπίδη και πάλι
για τον Βαγγέ και τρίτο προσωπικό
γκολ για τον επιθετικό της Βουλής,
κάνοντας το 3-0, που ήταν και το
σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο
μέρος δεν άλλαξε κάτι,με τη Βουλή
να πιέζει για να αυξήσει το σκορ. Η
αρχή ξεκίνησε με ένα σουτ στο δο-
κάρι του Βαγγέ, από πλάγια θέση.
Για να αρχίσει ο χορός των γκολ.  Το
4-0 έγινε με τον Ασημακόπουλο μετά
από αντεπίθεση όταν εκμεταλευτηκε

την πολύ ωραία κάθετη του Ξαφάκη.
Πολύ ωραίος συνδυασμός του Αση-
μακόπουλου με τον Βαγγέ   ο δευτε-
ρος με ιδανικό πλασε έκανε το 5-0
και το 4ο προσωπικό τέρμα. Σέντρα
του Εμιρζά για τον Ασημακόπουλο
για το 6-0. Πολύ ωραία ατομική ενέρ-
γεια από τον Ασημακόπουλο και με
πλασέ σημείωσε το 3ο προσωπικό
του γκολ και 7-0. Καταπληκτικό σουτ
από τον Αρβανίτη έξω από την πε-
ριοχή η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο
δοκαρι και μέσα για να γίνει το 8-0,
που ήταν και το τελικό σκορ. Δεν
υπήρξε υστερήσας από τους νικητές,
ενώ από την ΠΟΕΔΗΝ το πάλεψαν
οι Πουρίκης, Αναστάσης, Μπίτσιος.
Βουλη Φιλιντόπουλος Γροντής Ρέν-
τος Βάσιος Γουργιωτης Χαραλαμπί-
δης Ζουζουλής Εμιρζάς
Ασημακόπουλος  Ξαφάκης Βαγγές
αλλ.Κουτρας Αρβανίτης Πασχαλίδης 
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 12η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 3 -5
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.ΣΥ.Π.Α. 4 -6
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0 -3
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 8 -0
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 -3
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚ 4 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 12 34 11 1 0 52 14
2 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 12 31 10 1 1 42 10
3 Ο.ΣΥ.Π.Α. 12 28 9 1 2 35 17
4 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 12 26 8 2 2 33 15
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 12 18 6 0 6 35 34
6 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 12 16 5 1 6 29 29
7 Ο.Σ.Υ.Ο. 12 13 4 1 7 18 19
8 12 12 4 0 8 25 32
9 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12 10 3 1 8 18 40
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚ 12 8 2 2 8 21 36
11 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 12 8 2 2 8 21 54
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 12 6 2 0 10 21 50

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 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
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚ Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 12η ΑΓΩΝ
Ε.Φ.Κ.Α. Γ.Λ.Κ. 1 -4
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Δ.Ο.Ε. Αν 
Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Λ.Μ.Ε. 6 -1
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αν 
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 0 -4
Ο.Δ.Υ.Ε. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 11 30 10 0 1 52 15
2 Ο.Α.Ε.Δ. 11 24 8 0 3 37 17
3 Ε.Φ.Κ.Α. 11 19 6 1 4 33 29
4 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 10 18 6 0 4 25 25
5 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 11 17 5 2 4 24 25
6 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 11 16 5 1 5 29 25
7 Ο.Λ.Μ.Ε. 11 15 4 3 4 22 27
8 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 10 12 4 0 6 28 31
9 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 11 11 3 2 6 28 41
10 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 10 3 1 6 22 37
11 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 11 0 0 0 11 17 45

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)
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 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

10 
Στον αγώνα μεταξύ των ομάδων
Επιμελητήρια - ΟΣΥΠΑ 4-6 σημει-
ώθηκαν  συνολικά 10 γκολ

68
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 12αγωνιστικής και
στις δυο κατηγορίες ήταν 68

Η κάρτα υγείας είναι αναγκαία
Βέβαια εκεινο που μπορεί κανείς να παρατηρήσει στα ενδότερα των ποδο-
σφαιρικών στρατοπέδων του πρωταθλήματος είναι η άμεση κινητοποίηση των
ίδιων των ομάδων, που έσπευσαν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του
Αθλητικού Τομέα της ΑΔΕΔΥ, όσον αφορά την έκδοση της κάρτας υγείας. Αξί-
ζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, που διέπει το ποδό-
σφαιρο, αυτή η κάρτα  είναι υποχρεωτική σε όλους όσοι αθλούνται και σε όλα
τα αθλήματα. Αυτό σημαίνει πως όποιος είναι ήδη κάτοχος αυτής, δεν χρειάζε-
ται να εκδώσει  άλλη. Απο την άλλη, έχει δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος,
ώστε οι ομάδες να προβούν στην έκδοσή τους, ώστε να μπορούν να συνεχί-
σουν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει
υπενθύμιση προς όλους, πως η ΑΔΕΔΥ, διοργανώνει τα πρωταθλήματά της,
σύμφωνα με τις προκηρύξεις των αντίστοιχων επίσημων. Αυτό σημαίνει πως
ισχύουν οι ίδιοι νόμοι και διατάξεις, εκτός αν κάτι διευκρινίζεται μέσω της προ-
κήρυξης.

Δεν εκδηλώθηκε απαρτία
Δυστυχώς η απουσία για διάφορους
λόγους αρκετών εκπροσώπων των
ομάδων, στο χθεσινό συμβούλιο,
οδήγησε σε αναβολη τη συζήτηση,
προκειμένου να συζητηθεί η διεξα-
γωγή του κυπέλλου, 

Την πρώτη της νίκη στο πρωτά-
θλημα κατακτά η ομάδα της ΟΔΥΕ,
που επικράτησε 5-4 των Εφοριακών,
σε ένα παιχνίδι, όπου τον πρώτο
λόγο είχαν οι επιθετικές γραμμές των
δυο μονομάχων. Αδιάψευστος μάρ-
τυρας το τελικό σκορ και τα εννιά
τέρματα που σημειώθηκαν κατά τη
διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα
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Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  0-4
Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να προ-
σπαθούν να ελέγξουν το ρυθμό του αγώνα. Η
Εμπορική πουέκανε το χειρότερο φετινό της
παιχνίδι, ήταν η πρώτη που απείλησε με τον
Ραγκούση στο 35΄ αλλά σωτήρια ο Τασούλης
απέκρουσε την μπάλα πάνω στην γραμμή του
τέρματος. Η ομάδα του Υπ. Γεωργίας ανέβασε
ρυθμό και απάντησε σε δυο φάσεις με τον
Γιαννόπουλο και τον Λάμπο αλλά τα σουτ τους
απέκρουσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Στο
δεύτερο ημίχρονο η αναγκαστική αλλαγή των
Τραπεζικών επέδρασε αρνητικά και αποδιορ-
γάνωσε την ομάδα που δέχθηκε τρια τέρματα
μέσα  σε 10 λεπτά: Το πρώτο στο 46’ μετά
από ωραία σέντρα του Γάγγου ο Αδαμόπου-
λος σημάδεψε εύστοχα με σουτ την αριστερή
γωνία κάνοντας το 0-1. Στο 50’ ο Μπάμης
έβγαλε με ωραία μπαλιά μόνο του με το τέρμα

τον Κακάκη ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ δί-
νοντας λίγα περιθώρια στο αντίπαλο τερματο-
φύλακα να αντιδράσει, και έκανε το 0-2. Στο
55΄ ο Αδαμόπουλος βρήκε ωραία το Λάμπο ο
οποίος σημάδεψε την δεξιά γωνία ανεβάζον-
τας το δείκτη του σκορ στο 0-3. Από κει πέρα
το παιχνίδι εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα
ρόλο και ήταν θέμα χρόνου να σημειωθούν κι
άλλα τέρματα, ενώ στη μοναδική ευκαιρία σε
κεφαλιά του Βαρσακώστα, απόκρουσε ο Ζέρ-
βας. Στο 75’ ο Κακάκης πάσαρε στον ξεμαρκά-
ριστο Αδαμόπουλο ο οποίος από το ύψος του
πέναλτυ δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει εύ-
στοχα και να κάνει το 0-4. Ο δείκτης του σκορ
θα μπορούσε να είχε ανέβει κι άλλο στο 80’
όταν ο Κουτελιδάκης έπιασε δυνατό στου έξω
από την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα
από το δοκάρι και   ενώ στο 85’ ο Κατερινό-
πουλος με προσωπική ενέργεια βρέθηκε

μόνος του μέσα στην μικρή περιοχή αλλά πλά-
σαρε πάνω στον τερματοφύλακα. Πολύ καλός
ο Σουρβίνος που κράτησε με τις σπουδαίες
αποκρούσεις χαμηλά το σκορ. Από την ομάδα
του Υπ. Γεωργίας όλοι ήταν εξαιρετικοί αλλά
ειδικότερα ξεχώρισαν οι Αδαμόπουλος, Μπά-
μης και Μπούρας. 
EN.A.Σ (Π.EMΠOPIKH ) :  Λιάρος (60’ Σουρβί-
νος), Μανωλάκος, Ζήκος (60’ Κιούσης), Χρο-
νόπουλος, Βαρδακώστας, Τσούρας, Ανθής
(60’ Γιγκλάς), Ανδρεάδης, Ορφανός, Ραγκού-
σης, Γεωργόπουλος. 
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης (65’ Κου-
τσούρης), Σαλτερής (45’ Χατζηδιαμαντής), Τα-
σούλης, Μπούρας, Μπάμης (80’ Φρουζάκης),
Κυριάκου (45’ Κουτελιδάκης), Γάγγος (60’
Μπεκιάρης) ,  Αδαμόπουλος) , Λάμπος (55’
Κατερινόπουλος) , Γιαννόπουλος (45’ Κακά-
κης). 

ΟΑΕΔ – ΟΛΜΕ 6-1
Οι πολλές ελλείψεις με τις οποίες παρατάχθηκε η ΟΛΜΕ σε συνδυασμό με το επιθετικό πλάνο που παρατάχθηκε ο ΟΑΕΔ, έκαναν πιο εύκολο
ακόμη τη νίκη που ήθελαν δίχως άλλο οι γηπεδούχοι. Έτσι το 6-1, ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της όλης πίεσης που εξάσκησαν οι μέλλοντες
νικητές. Τα πρώτο μέρος έληξε 2-0 για τους γηπεδούχους και ύστερα από ισάριθμα γκολ που σημείωσαν ο Γεωργατζέλης στο 22’ και ο Καρού-
ζος στο 40’. Στην επανάληψη ο ΟΑΕΔ, πίεσε σε όλο το γήπεδο και ζήτησε επειγόντως την αύξηση του σκορ. Έτσι στο 53’ ο Κληρονόμος ανέ-
βασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Η ΟΛΜΕ ευτύχησε να απαντήσει στο 60’ με Τσόκρη που μείωσε σε 3-1. Αλλά η συνέχεια δεν ήταν με το μέρος
των φιλοξενουμένων, που σήκωσαν λευκή σημαία… Ο Γεωργατζέλης στο 68’, Ντράχας στο 75’ και ο Σταθόπουλος στο 85’, διαμόρφωσαν το τε-
λικό 6-1. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κληρονόμος, Ντράχας, ενώ από την ΟΛΜΕ δεν υπήρξε διακριθείς. 
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Σταθόπουλος, Γεωργατζέλης Ε. , Συνέσιος, Μακρής, Λουκίδης, Ψυρίδης, Κανελόπουλος, Ντράχας, Κληρονόμος, Μακρής,
Καρούζος, Ραίος, Γεωργατζέλης Δ.,

Ε.Φ.Κ.Α. Γ.Λ.Κ. 1-4

Συνέχισε το σερί των νικών το ΓΛΚ
Συνεχίζει το σερί νικών του το ΓΛΚ, αποδεικνύοντας πως σε
καμία περίπτωση η φετινή πορεία του ΓΛΚ, δεν είναι τυχαία.
Αλλά είναι το επιστέγασμα μιας καλής και συγκροτημένης πο-
ρείας της ομάδος με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος
και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Μέχρι όμως να φτάσει
στη νίκη, έπρεπε να έρθει το δεύτερο μέρος και φυσικά να κάμ-
ψει  πρωτίστως την αντίσταση του ΕΦΚΑ  που παρά τις απου-
σίες έδειξε καλό πρόσωπο κυρίως στο πρώτο μέρος.  Το ΓΛΚ
μπήκε από την αρχή δυνατά κυριάρχησε στο κέντρο , πίεσε
πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 20’ με τον Μαρκόπουλο και έτσι
τελείωσε το ημίχρονο. Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι διπλασία-
σαν τα τέρματα στο 55’ με τον Σακελλαρόπουλο να κάνει το 0-
2, με ατομική ενέργεια  και εύστοχο πλασέ.  Ο ΕΦΚΑ με
πέναλτυ μείωσε σε 1-2  με τον Χρησταρά. Από εκεί κι έπειτα το
λόγο πήρε ο  Καλογιάννης που με 2 προσωπικα του γκολ
έκανε το 1-4, που ήταν και το τελικό. Κορυφαίος ο Μαρκόπου-
λος, ενώ διακρίθηκαν επίσης Καλογιάννης, Μαρίνης, Σακελλα-
ρόπουλος από τη μεριά των νικητών. 

Ο.Δ.Υ.Ε. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5-4

Κανείς δεν πέταξε λευκή πετσέτα, στο συγκεκριμένο αγώνα, όπου η ΟΔΥΕ,
στο τέλος ήταν η τελική νικήτρια, με 5-4 των Εφοριακών! ΟΙ νικητές πρό-
σθεσαν ένα ακόμη 3ποντο με ανατροπή, αφού δεν το έβαλαν κάτω, όταν οι
φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 1-0. Ήταν το 5’ που ο Ευσταθίου έκανε το 0-
1. Η ΟΔΥΕ, απάντησε με ΄τον Παπαναγιώτου στο 40’ που ισοφάρισε σε 1-1,
σκορ με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο Γεωργακόπου-
λος με ωραίο φάουλ στο 50’ έδωσε το προβάδισμα και πάλι στην ομάδα του
κάνοντας το 1-2. Η ΟΔΥΕ ήταν η ομάδα που πάτησε καλύτερα στη συνέχεια
και  όχι μόνον έφερε τον αγώνα στα ίσα, αλλά σημείωσε τρια σερί γκολ, που
της έδωσαν το προβάδισμα. Στο 60’ ο Χαλβαντζής με σουτ ισοφάρισε σε 2-
2, ενώ ο Δανιηλίδης στο 65’ με σουτ και ο Κάτσικας στο 75’ με κεφαλιά από
κόρνερ έκαναν το 4-2. Οι Εφοριακοί μείωσαν με τον Αϊδίνη στο 80΄σε 4-3.
Όμως η ΟΔΥΕ συνέχισε να απειλεί και να βρίσκει δίχτυα. Σειρά είχε και πάλι
ο Χαλβαντζής που με δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε στο 85’ το 5-3.
Όμως οι Εφοριακοί είπαν την τελευταία κουβέντα στο 88’ με τον Αχλάτη να
διαμορφώνει το τελικό 5-4. Διακρίθηκαν από τους νικητές ο Χαλβαντζής,
Βικάτος, Δανιηλιδης
ΟΔΥΕ: Αποστολάκος, Βούζας, Κάτσικας, Χατζηνικολάου, Δρέκος, Χαλβαν-
τζης, Βικάτος, Ασθενίδης, Δανιηλίδης, Παπαθεοδώρου, Μποραζάνης.
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