
Πολύ σωστή ήταν η απόφαση που πήρε ο Αθλητικός Τομέας της ΑΔΕΔΥ, να αναστείλει μέχρι
νεωτέρας τη διεξαγωγή των αγώνων ποδοσφαίρου, λόγω “κορονοϊού”

Πραγματοποιώντας μια πολύ
ωραία και ουσιαστική εμφά-
νιση η ΟΔΥΕ κατάφερε να
κάμψει την αντίσταση του Ταχ
Ταμ και να το νικήσει με το
επιβλητικό 4-1!

Ανεβάζοντας στροφές στο
δεύτερο μέρος η ΠΟΕ/ΔΟΥ
επικράτησε 5-1 της ΟΣΥΟ και
με 11 νίκες στο ενεργητικό της
αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει
την 3η θέση στην Α’

Η πολύ καλή εμφάνιση που
πραγματοποίησε η ΟΣΥΠΑ,
ήταν η αιτία, ώστε στο τέλος
να νικήσει 3-0 την Πυροσβε-
στική  και με 34 πόντους να
είναι στην 4η θέση
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Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1-5
Για ένα ακόμη παιχνίδι η ΠΟΕ/Δ0Υ, παίζον-
τας καλό και ουσιαστικό ποδόσφαιρο, επι-
κράτησε 5-1 της ΟΣΥΟ παρά τις ελλείψεις
που είχε (Συμεωνίδης, Λαζάκης, Μπιτσά-
νης). Όμως από την άλλη μεριά  η ΟΣΥΟ
διατήρησε τις ισορροπίες για όσο διά-
στημα, όλα πήγαιναν καλά. Όταν όμως
αποχώρησαν με τραυματισμό οι Αμπελιώ-
της και Σερέτης  στο ημίχρονο και στη συ-
νέχεια οι Καλαλής στο 55’ και 60’ ο
Τσακνάκης, όλα άλλαξαν. Και οι φιλοξενού-
μενοι επικράτησαν  άνετα 5-1.  Ήταν κι
αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 25’ με πέ-
ναλτι του Μαστρογιάννη σε ανατροπή του
Βέρρου. Στο 32’ ο Καλαλής με πλασέ από
μπροστινή μπαλιά , ισοφάρισε σε 1-1.  Το
προβάδισμα έδωσε και πάλι ο Βαρυθυμιά-
δης με κεφαλιά στο 35’, κάνοντας το 1-2,
που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη η ΠΟΕ/Δ0Υ πίεσε περισ-
σότερο και κατάφερε να σημειώσει άλλα
τρια τέρματα.  Ο Κουρής με δυο προσω-
πικά του τέρματα στο 55’ και 60’ ανέβασε
το δείκτη του σκορ στο 1-4, για να προσθέ-
σει το κερασάκι στην τούρτα ο Γκόγκας,
διαμορφώνοντας το τελικό 1-5. Ουδείς
υστέρησε από τους νικητές με τους Βέρρο,
Ζωχιό, Μπουζινέκη, Γκόγκα, ενώ από την
ΟΣΥΟ οι Γιαννακακης, Καρίτζης, Καλαλής.
ΟΣΥΟ (Καπατσώρης): Ζαμπάρας, Πιας,
Καραγιάνης, Καρίτζης, Αμπελιώτης, Φώ-
ληας  , Σακκάς , Καλαλής Τσακνάκης, Γιαν-
νακάκης, (Δημος, Καναβάκης, Ροδίτης
Ζανιάς, Καπραντζας,  Μυστιλόγλου).
ΠΟΕ/Δ0Υ (Ζαρωτιάδης – Ψαρράς):  Κατσι-
πάνος, Βέρρος, Ζωχιος, Μηλαδόπουλος,
Ταπραντζης, Μουζινέκης, Γκόγκας, Πλα-
τής, Κουρής, Μαστρογιάννης, Βαρυθυμιά-

δης, (Κοκορόσκος, Φτούλης, Ζαρωτιάδης,
Ρεσίτης, Ζαρωτιάδης, Μίχας, Κρητικός,
Βλάχος).

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.  0-3
Συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις  πραγ-
ματοποίησε  το ΥΠΠΟ,  που κόντρα στο
Δήμο Γαλατσίου, επιβλήθηκε 3-0 και αύ-
ξησε  τη διαφορά του από την ΟΣΥΟ που
ηττήθηκε στους οκτώ πόντους. Ως εύκολη
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η νίκη,
αφού εκτός των τριων τερμάτων οι νικητές
είχαν  επίσης δυο δοκάρια  με τους Καρ-
βούνη στο 17’ και Στόϊκό 26. Ενώ επίσης
και κλασσικές ευκαιρίες με τουςΜπαντου-
δάκη (11’), Δαμίγο (14’) και Καρβούνη στο
28’ και 31’. Πάντως και ο Δήμος Γαλατσίου
από τη μεριά του είχε δοκάρι στο 4’ αλλά
και κάποιες ευκαιρίες στη συνέχεια.  Όσον
αφορά το αγωνιστικό κομμάτι το 0-1, έκανε
στο 23’ ο Καρβούνης με ατομική ενέργεια
και αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά
του, ενώ το 0-2 ο Δαμίγος στο 33’ ύστερα
από δυνατό σουτ. Στην επανάληψη το
ΥΠΠΟ, εδραίωσε τη νίκη του με πλασέ του
Γκαβέλα Α., ύστερα από πάσα του Καρ-
βούνη στο 69’, σημειώνοντας το τελικό 0-3.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Καρβού-
νης, Στόϊκος, ενώ από τον Δήμο Γαλατσίου
οι Τσαμαδης Φουκας Βαγγελης, Δημητρα-
κοπουλος.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιω-
της Τσαμαδης Φουκας Βαγγελης Δημητρα-
κοπουλος Σιωτας Μπιμπας Τζανης Φουκας
Θεοφάνης Τσουλος Καραμανιδης Παπαδό-
πουλος (Παντελιας).
ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Μπαντουδάκης, Φω-
τακης, Μαντάς, Οικονόμου, Γεωργιάδης,

Καρβούνης, Στόικος, Δαμίγος, Γκαβέλας,
Μάρκου, Ζερίνος, Καραμαλίκης, Χίτζιος,
Νίξης.

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - 
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0-7
Ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο οι φιλοξε-
νούμενοι, καθώς κράτησαν το μηδέν στην
άμυνα. Οι παίκτες του ΥΕΘΑ, είχαν κατοχή,
έβγαλαν φάσεις, ήταν όμως “νευρικοί” στην
τελική προσπάθεια. Ωστόσο δεν απειλήθη-
καν στην άμυνα. Πάντως στο πρώτο μέρος
η ΠΟΕΔΗΝ, αποδείχθηκε σκληρό καρύδι
και κράτησε το 0-0, ενώ αντίθετα στο δεύ-
τερο μετά την αποχώρηση των Μπίτζιου
και Κοντογιάννη, ήρθε η κατάρρευση.  Στον
αντίποδα λίγο οι φωνές του κόουτς Τρίχου
στα αποδυτήρια, λίγο το πείσμα των παι-
κτών, αλλά και η είσοδος του Καραβασιλει-
άδη, άλλαξαν την εικόνα της ομάδας στο β´
μέρος. Με συνεχή πίεση, ομαδικές ενέρ-
γειες, πείσμα και πάθος, σκόραραν επτά
φορές για το τελικό 7-0. Χατ τρικ ο Κουκό-
πουλος, δύο γκολ ο Αγγελίδης, ένα ο Πα-
πανικολάου και ένα (με πέναλτυ) ο
Νταντής. Ενώ έχουν σημειωθεί τουλάχι-
στον 3, 4 κλασικές ακόμη ευκαιρίες. Νωχε-
λική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο για
αρκετούς παίκτες των νικητών, στο σύνολο
όμως του αγώνα διακρίθηκαν οι Κουκό-
πουλος, Χρυσοβέργης, Παρούσης, Αγγελί-
δης, Καραβασιλειάδης.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: (Τρίχος) Δόριζας, Βάγιας, Πα-
πανικολάου, Χρυσοβέργης, Παρούσης,
Μορφίδης, Χαρακάκος (55’ Καστανιώτης),
Αγγελίδης, Κουκόπουλος, Νταντής, Αργυ-
ρίου (46’ Καραβασιλειάδης).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  2-0
Βάση εικόνας και ευκαιριών, αν το σκορ, ήταν μεγαλύτερο, τότε αυτό δεν θα ήταν υπερβολή, αλλά θα ήταν η αποτύπωση της πραγ-
ματικής απόδοσης των δυο μονομάχων. Δυο γκολ από τη μεριά των νικητών και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ενώ αντίθετα η Περιφέρεια
δεν έπιασε την αναμενόμενη απόδοση με συνέπεια να ηττηθεί. Σε μεγάλη μέρα ο Κοτσάνης  που σημείωσε και τα δυο τέρματα.  Στο
20’ με ωραία ενέργεια και ύστερα από ωραίο συνδυασμό με τον Μουζακίτη, έκανε το 1-0 και στο 65’ διαμόρφωσε  το τελικό 2-0. Αρκε-
τές ευκαιρίες χάθηκαν και από τις δυο μεριές, με τις περισσότερες να χρεώνονται στους γηπεδούχους. Διακρίθηκαν από τους νικητές
οι Κοτσάνης , Μπαλαδημας,Εγγλεζοπουλος, και ο τερματοφύλακας Καραμάνης που όποτε χρειάστηκε ήταν αποτελεσματικός, ενώ
από την Περιφέρεια που είχε δοκάρι με τον Κωτσιόπουλο, δεν ουδείς διασώθηκε, αφού η  εμφάνιση όλων ήταν μέτρια.
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Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)
Ο.ΣΥ.Π.Α. 0-3
Καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα η ΟΣΥΠΑ, εκμεταλλεύ-
τηκε πλήρως και την αριθμητική
της υπεροχή, επικράτησε της
Πυροσβεστικής  με 3-0 έχοντας
και 3 δοκάρια και πολλές ευκαι-
ρίες για γκολ. Από την άλλη οι
γηπεδούχοι παρατάχθηκαν με
πολλά προβλήματα. Στο 5΄ο
Τσιτλακίδης βρέθηκε στη μικρή
περιοχή, απέναντι από το
τέρμα, αλλά σούταρε στην κλει-
στή γωνία για  να αποκρούσει ο
τερματοφύλακας σε κόρνερ. Στο
10΄ ο Βαρελάς μετά από πάσα
του Τσιτλακίδη σουτάρει ελάχι-
στα άουτ. Στο 15΄ ο Χριστοδου-
λόπουλος  με ωραίο πλασέ
έστειλε τη μπάλα στην αριστερή
κάθετη δοκό. Στο 25΄ μετά από
πάσα του Τσιτλακίδη ο Πατλιάς
πέρασε έναν αμυντικό και ενώ
έμπαινε μόνος του απέναντι
από τον τερματοφύλακα ανε-
τράπη από πίσω, ένα μέτρο
πριν την μεγάλη περιοχή, με
αποτέλεσμα να αποβληθεί ο
αμυντικός. Στο 30΄,μετα από
συνδυασμό των επιθετικών των
φιλοξενούμενων, η μπάλα κατα-
λήγει 5 μέτρα έξω από την πε-
ριοχή στον Κοτσοβό ο οποίος με
σουτ βολίδα έστειλα την μπάλα

στο δεξί γάμα της εστίας  ανοί-
γοντας το σκορ. Στο  35΄μετά
από πάσα του Κοτσοβού ο Τσιτ-
λακίδης από το ύψος της περιο-
χής έπιασε δυνατό σουτ για να
αποκρούσει πρώτα ο τερματο-
φύλακας και στη συνέχεια η
μπάλα να χτυπήσει στην οριζόν-
τια δοκό.  Στο 40΄ο Φράγκος με
απ ευθείας εκτέλεση φάουλ
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα,
αλλά το γκολ ακυρώθηκε γιατί
υπήρχε παίκτης των φιλοξενού-
μενων κοντά στο τείχος των
αμυνόμενων.. Στο Β΄ ημίχρονο η
υπεροχή της ΟΣΥΠΑ ήταν καθο-
λική και πέτυχε άλλα 2 τέρματα
στο 60΄με εκπληκτικό σουτ του
Βαρελά μετά από σέντρα του
Πατλιά και στο 75΄ με ωραία
ατομική προσπάθεια του Τσιτλα-
κίδη ο οποίος στο 80΄είχε σουτ
στο δεξί δοκάρι. Από την
ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι
Τσιτλακίδης, Βαρελας, Κοτσο-
βός.
ΟΣΥΠΑ: Νικολόπουλος, Καρα-
κώστας, Λάζος (Κοντογεώργης),
Φράγκος, Πανόπουλος (Κανέλ-
λης), Κοτσοβός, Χριστοδουλό-
πουλος (Τσίντζος,
Δρακόπουλος), Τσιτλακίδης,
Καλλώνης (Σακαρέλος), Πατ-
λίας, Βαρελάς (Οικονόμου).
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 16η ΑΓΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1 -5
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 0 -3

Ο.ΣΥ.Π.Α. 0 -3
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0 -7
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 2 -0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16 46 15 1 0 65 16
2 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 16 43 14 1 1 64 12
3 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 16 35 11 2 3 49 22
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 15 34 11 1 3 45 22
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 16 27 9 0 7 51 42
6 Ο.Σ.Υ.Ο. 16 19 6 1 9 25 30
7 16 16 5 1 10 34 41
8 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 16 16 5 1 10 35 47
9 16 12 3 3 10 27 45
10 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 16 11 3 2 11 25 71
11 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15 10 3 1 11 19 51
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 16 9 3 0 13 27 67

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 16η ΑΓΩΝ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Δ.Υ.Ε. 1 -4
Ο.Α.Ε.Δ. Ε.Φ.Κ.Α. 4 -1
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Γ.Λ.Κ. 3 -3
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Δ.Ο.Ε. Αν
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο.Λ.Μ.Ε. 2 -4
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 1 -2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 15 40 13 1 1 68 23
2 Ο.Α.Ε.Δ. 14 30 10 0 4 45 25
3 Ε.Φ.Κ.Α. 15 24 7 3 5 44 39
4 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 14 24 8 0 6 33 33
5 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 14 23 7 2 5 41 31
6 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 14 22 6 4 4 29 28
7 Ο.Λ.Μ.Ε. 15 19 5 4 6 29 37
8 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 14 16 5 1 8 39 43
9 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 15 13 3 4 8 37 55
10 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15 11 3 2 10 28 55
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 15 7 2 1 12 26 50
12 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)
Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ε.Φ.Κ.Α. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Α.Ε.Δ.
Γ.Λ.Κ. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ.Ο.Ε. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε.

7 
Συνολικά 7   τέρματα σημει-
ώθηκαν στον αγώνα μεταξύ:
ΠΟΕΔΗΝ - ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 0-7

49
49 γκολ σημειώθηκαν και στις
δυο κατηγορίες με την ολοκλή-
ρωση της 16ης αγωνιστικής

Κατόπιν ενημέρωσης από τα συνεργαζόμενα γήπεδα (ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΤΑΥΡΟΥ –
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ),  ότι κλείνουν τα αθλητικά κέντρα ΓΙΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ο Αθλητικός Τομέας της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις τελευταίες εξελίξεις
γύρω από την νόσο του κωρονοϊού, τις εξαγγελίες των αρμοδίων
φορέων υγείας και αθλητισμού και με βαθύ αίσθημα ευθύνης
απέναντι στα μέλη του, ΑΝΑΒΑΛΕΙ  την δράση του από σήμερα
12.3.20 και μέχρι την ανάκληση των μέτρων. Ευχόμαστε σε
όλους ΥΓΕΙΑ  και  ΠΡΟΣΟΧΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΓΕΡΟΙ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΝΑ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ. Σημεί-
ωση : Για οποιαδήποτε πληροφορία,  μπορείτε να επικοινωνείτε
με τον Κο Μίχα Δημήτριο– Κιν. 6972-305307 . ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Δ.Υ.Ε. 1-4
Ιστορικής σημασίας νίκη σημείωσε η
ΟΔΥΕ, που παίζοντας καλό ποδοσφαιρο
ανάγκασε το Ταχ Ταμ, να υποκλιθεί στο
μεστό της παιχνίδι και να αποδεχθεί τη με-
γάλη ήττα, που είναι η 6η συνολικά στο
πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί πως η
νίκη αυτή της ΟΔΥΕ, που είναι η δεύτερη
συνολικά είναι σημαντική, διότι επιτεύχ-
θηκε επι ενός αντιπάλου που αγωνίστηκε
κομπλέ (!), ήρθε ύστερα από ολική ανα-
τροπή, καθότι στο σκορ προηγήθηκε το
Ταχ Ταμ στο 15’με τον Γιώτη και ύστερα
από ένα ωραίο σουτ έξω από τηνπεριοχή.
Όμως η ΟΔΥΕ αντέδρασε γρήγορα και με
ένα ωραίο σουτ του Χαλβατζή στο «Γ»,
ισοφάρισε σε 1-1. Και όχι μόνον, αλλά στο
35’ ο Παπαναγιώτου με ένα ωραίο τεχνικό
(λόμπα), έδωσε το προβάδισμα στην
ομάδα του κάνοντας την ολικη ανατροπή
και σημειώνοντας το 1-2, με το οποίο έληξε
το πρώτο μέρος.  Στην επανάληψη το Ταχ
Ταμ., προσπάθησε να ισοφαρίσει, χωρίς
να τα καταφέρει και αντι αυτού, δέχθηκε
άλλα δυο τέρματα.Στο 50’ ο Δανιηλίδης με
υποδειγματικό πλασέ ανέβασε το δείκτη
του σκορ στο 1-3, ενώ το κερασάκι στην
τούρτα έβαλε στο 70’  Παπαναγιώτου επί-
σης με πλασέ κάνοντας το 1-4, που ήταν
και το τελικό.  Ουδείς διακρίθηκε από το
ναυάγιο του Ταχ Ταμ., που  έκανε το χειρό-
τερο το παιχνίδι, ενώ από τους νικητές με-
ταξύ διακριθέντων άρεσαν οι Χαλβαντζής,
Ασθενίδης Αρβανίτης.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Μπλάνας,  Κιορ-
κτσης, Τσότρας, Παπαιωάννου,  Χήκας,
Γιακαλής, Ιατρίδης Ν., Γιώτης Στ., Σαχινί-
δης, Παπαδόπουλος (Νικολοπουλος, Συ-
νοδινός).
ΟΔΥΕ: Αποτολάκος , Κάτσικας, Χατζηνικο-
λάου, Δρέκος, Παγίδας, Ασθενίδης, Δανηι-
λιδης, Μίχος, Παπαναγιώτου, Αρβανίτης,
Πάσχος,  (Στόικος, Χαλβαντζης).

Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
Γ.Λ.Κ.  3-3
Η Εμπορική έβαλε φρένο στο σερί των
νικών των πρωτοπόρων… «υπενθυμίζον-
τας» μ’ αυτό τον τρόπο, πως υπάρχει στο
διάβα της και ισοπαλία! Ήταν ένα παιχνίδι
μεταξύ της περσινής πρωταθλήτριας και
της φετινής υποψήφιας για την άνοδο. Σε

γενικές γραμμές παίχτηκε ωραίο ποδό-
σφαιρο που είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες
εκατέρωθεν, ένα δοκαρι για τους φιλοξε-
νουμένους και φυσικά έξι γκολ. Το πρώτο
μέρος έληξε ισόπαλο 0-0 με τις δυο ομάδες
να δημιουργούν μόνον ευκαιρίες. Πιο συγ-
κεκριμένα  η Εμπορική είχε ένα τετ α τετ με
τον Λιάσκο στο 30’ και μετά από πέντε
λεπτά κεφαλιά από κοντινή απόσταση του
Βλάμη, ενώ στο 20’ το ΓΛΚ είχε δοκάρι.
Στην επανάληψη ο ρυθμός ανέβηκε και οι
δυο αντίπαλοι έψαξαν για το γκολ, ενώ δεν
έλειψαν και τα σκληρά μαρκαρίσματα και
από τις μεριές. Ετσι στο 50’ ο Σακελλαρίου
με ατομική ενέργεια πέρασε όποιον βρήκε
μπροστά του και σκόραρε κάνοντας το 0-1.
Η απάντηση των Τραπεζικών ήρθε μετά
από τρια λεπτά με τον Λιάσκο να κάνει το
1-1, ύστερα από ωραίο γύρισμα του Κα-
ραντζούνη. Όμως και πάλι το ΓΛΚ προηγή-
θηκε στο 60’ με το Καλογιάννη, όμως πέντε
λεπτά αργότερα ο Ανθης, ισοφάρισε σε 2-
2, αλλάζοντας την ροή του αγώνα, που στη
συνέχεια πήρε μια άγρια ομορφιά, αφού ο
Βλάμης στο 70’ έκανε την ολική ανατροπή
και για πρώτη φορά έδωσε το προβάδισμα
στην ομάδα του κάνοντας το 3-2 με δυνατό
σουτ. Εν τέλει το τελικό 3-3 διαμόρφωσε
στο 80’ ο Καλογιάννης με το δεύτερο προ-
σωπικό τέρμα. Παρ’ όλα αυτά η Εμπορική
θα μπορούσε να πάρει ακόμη και τη νίκη,
αν στο τέλος η κεφαλιά του Βλάμη δεν
έφευγε μόλις άουτ. Πάντως αξίζει να ανα-
φερθεί πως οι δυο μονομάχοι θα βρεθούν
και πάλι αντιμέτωποι μετά από 15 μέρες
στο πλαίσιο του κυπελλου. Διακρίθηκαν
από τους γηπεδούχους οι Κουτσουπιάς,
Καραντούνης, Βλάμης, ενώ από τον ΓΛΚ οι
Καμίδης, Καλογιάννης, Μαρκόπουλος.
EN.A.Σ (Π.EMΠOPIKH ) : Λιάρος Τσούρας,
Κουτσουπιάς (70’ Τσαμπρας), Μανωλάκος,
Καλλομενίδης, Καραντζούνης Λιάσκος,
Βαρδακώστας, Ανδρεάδης (70’ Κιούσης),
Βλάμης, Ορφανός (60’ Ανθης).

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Ο.Λ.Μ.Ε. 2-4
Αυτή τη φορα ο δείκτης του σκορ έγειρε
προς τη μεριά της ΟΛΜΕ, που κατά παρά-
βαση της… «ιεραρχίας» κοίταξε το δικό της
συμφέρον και σε μια επίδειξη ουσίας και νι-
κηφόρων ενστίκτων επικράτησε του Υπ
Παιδείας με 4-2! Δυο παίκτες που βρέθη-

καν σε πολύ καλή μέρα οι Ζαρνάβαλος και
Λύτρας έκαναν τη μεγάλη ζημιά στην…
προϊστάμενη αρχή, αφού από δυο γκολ
έκαστος ήταν οι δυο χρυσοί σκόρερ. Στο
10’ ο πρώτος (Ζαρνάβαλος) άνοιξε το σκορ
ενώ μετά από δέκα λεπτά ο Λύτρας διπλα-
σίασε τα τέρματα κάνοντας το 0-2. Το
Υπουργείο μείωσε στο 30’ με πέναλτι του
Τσαλαπατάνη, και μ’ αυτό το σκορ 1-2,
έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη
επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Ο Ζαρνά-
βαλος και πάλι στο 50’ ανέβασε το δείκτη
του σκορ στο 1-3 και στο 65’ ο Λύτρας ση-
μείωσε το 1-4.  Το τελικό 2-4, σφράγισε στο
70’ ο Καραγιάννης.  Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι δυο σκόρερ Ζαρνάβαλος, Λύ-
τρας και ο Τζοβάρας, ενώ από το Υπ Παι-
δείας οι Τζώρτζης, Πιπιλίκας και
Καραγιάννης.
ΟΛΜΕ: Τζοβάρας, Πετώνης, Σπαντιδάκης,
Παπαιωάνου, Βουτυρέας, Τσόκρης, Χαρι-
ζόπουλος, Τσίντζος, Ζαρνάβαλος, Λύτρας,
Καραγιάννης, (Αποστολόπουλος , Νικό-
πουλος, Δογιας).

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - 
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 1-2
Μετά την ισοπαλία με το Υπ Παιδείας, οι
Εφοριακοί συνέχισαν τις θετικές τους εμ-
φανίσεις και κατάφεραν να επικρατήσουν
2-1 των Τελωνειακών, κάνοντας την 5η
τους συνολικά νίκη στο φετινό πρωτά-
θλημα. Και όλα οφείλονται στο γεγονός,
πως οι νικητές αντέδρασαν θετικά όταν
ισοφαρίστηκαν και κατάφεραν με ένα δεύ-
τερο γκολ που σημείωσαν να πάρουν τη
νίκη.  Στο σκορ προηγήθηκαν οι Εφοριακοί
με αυτογκολ περίπου στο  12’. Οι γηπεδού-
χοι απάντησαν με εύστοχο χτύπημα πέ-
ναλτι του Χριστόπουλου’, φέρνοντας το
ματσάκι στα ίσα και κάνοντας το 1-1, με το
οποίο έληξε το πρώτο μέρος.  Στην επανά-
ληψη και οι δυο μονομάχοι πίεσαν για να
σημειώσουν ένα ακόμη γκολ που θα τους
έδινε τη νίκη. Όμως αυτό, όπως αποδείχ-
θηκε  το σημείωσαν οι Εφοριακοί στο 58’
με ωραίο σουτ του Αχλάτη, το οποιο σφρά-
γισε το τελικό 1-2 για τους  φιλοξενουμέ-
νους. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Αχλάτης, Ελευθερίου   και από τους Τελω-
νειακούς οι Σφυρης, Χριστόπουλος και Χα-
σιώτης.

Ο.Α.Ε.Δ. Ε.Φ.Κ.Α. 4-1
Αυτή τη φορά οι παίκτες του ΟΑΕΔ είχαν όρεξη και ήθελαν περισσότερο τη νίκη. Κι αυτό φρόντισαν να το αποτυπώσουν και στο τε-
λικό σκορ, με τον δείκτη να δείχνει το 4-1!  Ο ΕΦΚΑ παρά τα όποια προβλήματα είχε στο ματσάκι αυτό, έδειξε θάρρος και παρότι βρέ-
θηκε να χάνει 2-0 στο πρώτο, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια μειώνοντας με ένα τέρμα που σημείωσε στο 40’ με πέναλτι ο
Χρησταράς (2-1). Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Γεωργατζέλης και διπλασίασε τα τέρματα στο 28’ ο Ψυρίδης.  Στο δεύτερο μέρος ο ΟΑΕΔ,
πίεσε ακόμη περισσότερο και κατάφερε με τα δυο ακόμη γκολ που σημείωσε να διευρύνει τη νίκη του. Στο 65’ ο Καρούζος ανέβασε το
δείκτη του σκορ στο 3-1 , για να παρέμβει ο  Κληρονόμος που στο 74’ με ωραία ενέργεια έκανε το 4-1, σφραγίζοντας το τελικό αποτέ-
λεσμα, που σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΓΛΚ, μείωσε την απόσταση στους  10 πόντους.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Γε-
ωργατζέλης, Ψυρίδης και από τον ΕΦΚΑ οι Γρίβας και Κοτσοβός.
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