
Ανώτερη η ΠΟΕ/ΔΟΥ επικράτησε δίκαια και καθαρά με σκορ 6-2 των Επιμελητηρίων και βρέ-
θηκε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της μεγάλης κατηγορίας

Μέσα σε μια ζεστή και άκρως συ-
ναδελφική ατμόσφαιρα το ΓΛΚ,
έκοψε την πρωτοχρονιάτική πίτα
του. Μια ωραία στιγμή που δείχνει
πως όλοι όσοι φορούν τη φανέλα
της ομάδος, προσπαθούν να δια-
τηρήσουν τα ήθη και έθιμα

Ως μεγάλη μπορεί να θεωρη-
θεί η νίκη που σημείωσε η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ επικρατώντας 2-0
της Πυροσβεστικής. Νίκη που
την διατηρεί μόνη στη 2η
θέση
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Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. -
Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) 2 0
Νευρικά ξεκίνησαν οι φιλοξενούμενοι το
ματς και το πρώτο 25λεπτο όλα έδειχναν
πως θα είναι ένα ντέρμπι. Το πρώτο γκολ
που ουσιαστικά ξεκλείδωσε τους παίκτες
του ΥΕΘΑ, πέτυχε ο κορυφαίος παίκτης
του γηπέδου Τσοπανάς, στο 42′ με σουτ
από τριάντα μέτρα όπου έστειλε την μπάλα
στην γωνία της αντίπαλης εστίας. Στο 70′ ο
Αγγελίδης με κοντινό δυνατό σουτ και
παρά την προσπάθεια του αντίπαλου γκολ-
κίπερ έγραψε το τελικό 0-2. Πέραν των δύο
γκολ η ομάδα του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας (ΠΟΕ ΥΕΘΑ),  είχε πολλές ευκαι-
ρίες και τουλάχιστον τρία τετ α τετ, όμως
τόσο ο Κουκόπουλος, όσο οι Χαρακάκος
και Νταντής, δεν κατάφεραν να σκορά-
ρουν. Από τους νικητές πολύ καλοί ακόμα
ήταν οι Μουζής, Χαρακάκος, Νταντής, Βά-
γιας και στο πρώτο ημίχρονο άρεσε και ο
Καστανιώτης. Από τους ηττημένους πολύ
καλός ήταν ο Στυλιανού ενώ σωτήριες
επεμβάσεις πραγματοποίησε ο γκολκίπερ
Κορτέσης.  Αξίζει να σημειωθεί πως μετά
την αντικατάσταση του Παρούση που ήταν
ο αρχηγός το περιβραχιόνιο πήρα ο Κου-
κόπουλος.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (Αχιλλέας Παπαχρή-
στος): Κορτέσης, Ευσταθίου, Θωμάκος,
Θεοχάρης, Βύρρος, Φραγκούλης, Κων-
σταντής, Παινέσης, Στυλιανού, Κανέλλος,
Καραμάνος ενώ έπαιξαν επίσης οι Παπα-
δόπουλος, Παπαχρήστος, Λουκιλούδης.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΟΕ
ΥΕΘΑ) (Δημήτρης Βάρσος): Δώριζας, Βά-
γιας, Παπανικολάου, Καστανιώτης, Παρού-
σης (αρχηγός, 73′ Αργυρίου), Μουζής,
Αγγελίδης, Τσοπανάς, Κουκόπουλος,  Χα-
ρακάκος, Νταντής (Καραβασιλειάδης, Χρυ-
σοβέργης).

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. -
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6 2
Κάνοντας ένα πολύ καλό παιχνίδι και παρά
τις απουσίες που είχε η ομάδα της

ΠΟΕ/ΔΥΟ, κατάφερε να επικρατήσει με το
ευρύ 6-2 κόντρα στα Επιμελητήρια και να
προσθέσει μια ακόμη νίκη στο ενεργητικό
της, φτάνοντας στη 10η νίκη της στο πρω-
τάθλημα, παρά τις απουσίες (Συμεωνίδης,
Βαρυθυμιάδης, Λαζάκης, Τάπραντζης, Μη-
λαδόπουλος). Πάντως μέσα σε ένα
20λεπτο οι γηπεδούχοι είχαν σημειώσει
δυο γκολ.  Στο 10’  ύστερα απο ωραίο συν-
δυασμό από αριστερά και αφού η μπάλα
άλλαξε πολλά πόδια(Γκόγκας, Ζωχιός,
Κουρής, Μπιτσάνης) με τελευταίο αποδέ-
κτη τον Μαστρογιάννη, που κάνει το 1-0.
Ο Μπιτσάνης στο 20’ διπλασίασε τα τέρ-
ματα, ενώ ο ίδιος τροφοδότησε τον Κουρή
που  έκανε το 3-0. Το 4-0 με το οποίο έληξε
το πρώτο μέρος, διαμόρφωσε στο 40’ ο
Μπιτσάνης. Στην επανάληψη η ΠΟΕ/Δ0Υ
έκανε το 5-0 με τον Μαστρογιάννη στο 50’
και μετά από πέντε λεπτά ο Κουρής με
ατομική ενέργεια, περνώντας ακόμη και
τον τερματοφύλακα, κάνοντας το 6-0. Στη
συνέχεια και μέχρι τη λήξη τα Επιμελητή-
ρια  δεν έριξαν λευκή πετσέτα, αλλά πίε-
σαν και κατάφεραν να σημειώσουν δυο
γκολ. Και τα δυο σημείωσε ο Μουζακίτης,
που σφράγισε το τελικό 6-2.  Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Μπιτσάνης, Κουρής,
Ζωχιός, Βέρρος, Μπουζινέκης.
ΠΟΕ/Δ0Υ (Ζαρωτιάδης, Ψαρράς): Ρεσίτης,
Βέρρος, Ζωχιός, Ζαρωτιάδης, Βλάχος,
Μπουζινέκης, Γκόγκας, Πλατής, Κουρής,
Μαστρογιάννης, Μπιτσάνης, (Χρήστου,
Φτούλης Μ., Τζανετάκης, Κοκορόσκος,
Κρητικός).

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. -
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 3
Φοβερό παιχνίδι μεταξύ των δυο μονομά-
δων με τις δυο ομάδες να δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή στον επιθετικό τομέα, αλλά και
τους δυο πορτιέρο να κάνουν πολλές απο-
κρούσεις και να κρατούν χαμηλά το δείκτη
παρ’ όλα αυτά. Η Βουλή μπήκε πολύ δυ-
νατά  στον αγώνα και κατόρθωσε στο 13’
με ατομική ενέργεια του Βαγγέ και πλασέ

να κάνει το 0-1. Στο  21’ Πετρόπουλος  ισο-
φάρισε σε 1-1 με ατομική ενέργεια και
πλασέ. Μετά από πέντε λεπτά ο Καραμανί-
δης μετά από ωραία πάσα του Δαμίγου και
σουτ  από το ύψος της περιοχής έκανε 2-1.
Την ισοφάριση έκανε στο 33’ ο Κούτρας με
προβολή  ύστερα από καταπληκτική σέν-
τρα του Μπλίκα. Ο Καραμανίδης μετά από
δυο λεπτά μετά από ατομική ενέργεια
έδωσε το προβάδισμα κάνοντας το 3-2,
περνώντας ακόμη  και το πορτιέρο. Στην
επανάληψη το ΥΠΠΟ με την αποχώρηση
των Καραμανίδη (είχε θλάση) και του Πε-
τρόπουλου, οι γηπεδούχοι πόνταραν στον
‘Αρη Γκαβέλα, που έκανε τα πάντα. Όμως
η Βουλή στο 71’ ισοφάρισε σε 3-3 με τον
Εμιρζά και ύστερα από σουτ που έκανε και
αφού πρώτα η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο
και μετά στην πλάτη του Παρλαμέντη, Κι
ενώ όλοι πίστευαν πως ο αγώνας θα έληγε
ισόπαλος εν τέλει στο 82’ ο Βέρρας με κε-
φαλιά και αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το
οριζόντιο δοκάρι έκανε το τελικό 4-3.  Το
ΥΠΠΟ με τον Βέρρα στην άμυνα και τους
Δαμίγο και Κατσαβριά στο κέντρο ήλεγχαν
τον αγώνα και δημιούργησαν αρκετές ευ-
καιρίες.  Ευκαιρίες έχασαν ο Μπλίκας  που
πέρασε όλη την άμυνα και τον Φιλιντό-
πουλο, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει,
επίσης το ίδιο συνέβη και με το Βαγγέ  από
πάσα του Ξαφάκη. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Βέρρας, Γκαβέλας και Κατσα-
βριάς, ενώ από τη Βουλή οι Εμιρζάς Μπλί-
κας.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης,  Μπαντουδά-
κης, Μαντάς, Βέρρας, Δαμίγος, Τριαντα-
φύλλου, Κατσαβριάς, Φωτάκης, Γκαβέλας,
Πετρόπουλος (46’ Μάρκου), Καραμανίδης
(35’ Γεωργιάδης).
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντόπουλος Ρέντος Γροντής
Βάσιος Γουργιώτης Κούτρας Μπλίκας
Εμιρζάς Βαγγές Ξαφάκης Χαραλαμπίδης
(Σταύρου, Αρβανίτης).

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Ο.Σ.Υ.Ο. 2-0
Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο  Δήμος Αθηναίων. Κι αυτή τη φορά κόντρα στην ΟΣΥΟ, στέκοντας εμπόδιο  στο μικρό
σερί νικών που πήγε να δημιουργηθεί από τη μεριά τους. Με την νίκη αυτή ο Δήμος Αθηναίων, όχι μόνον παραμένει στην κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα, αλλά και παραμένει αήττητος.  Το σκορ άνοιξε στο 25’ ο Ροντρίγκεζ, κάνοντας το 0-1, ενώ το πρώτο μέρος
έληξε 0-2 όταν στο 40’ ο Τσαβδαρίδης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδος. Και όπως αποδείχθηκε αυτό ήταν και το τελικό σκορ, αφού
στο δεύτερο μέρος  οι ευκαιρίες και των δυο ομάδων  να είχαν αίσια  κατάληξη.  Διακρίθηκαν οι  Λολέας, Τσαβδαρίδης, Ροντρίγκεζ,
Σαϊτάνης, Στράτης, ενώ από την ΟΣΥΟ οι  Παπακωστόπουλος,  Γιαννακάκης, Δήμος
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Σακκάς, Καραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Αμπελιώτης, Καρίτζης, Γιαννακάκης, Δήμος, Καλαλής, Τσα-
κνάκης, Σερέτης, (Πιας, Ζανιάς, Καναβάκης)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΜΕΝΗ - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 2 1
Αναλογικά η νίκη που σημείωσε
η Περιφέρεια , κόντρα στην ΠΟ-
ΕΔΗΝ, πρέπει να θεωρηθεί ως
ουσιαστική, μιας και ήταν το
ντερμπι της ουράς. Με τη νίκη
αυτή λοιπόν η Περιφέρεια πήρε
μια ανάσα και βλέπει πιο αισιό-
δοξα τη συνέχεια, ενώ αντίθετα
οι ηττημένοι  έχασαν το πλεονέ-
κτημα που είχαν και προηγούν-
ταν στη βαθμολογία.  Το πρώτο
μέρος ήταν καλύτερη η Περιφέ-
ρεια, ενώ στο δεύτερο η ΠΟΕ-
ΔΗΝ.  Και τα δυο τέρματα
σημείωσε ο Κολυρόπουλος στο
πρώτο μέρος.  Το σκορ άνοιξε
στο 10’ ΄με κεφαλιά από κόρνερ
του Γεωργάκη, ενώ το 2-0 εγινε
με πρωταγωνιστές και τους δυο
εκ νέου. Ο Γεωργάκης έκλεψε
την μπάλα και την έστρωσε
στον ήδη σκόρερ που με σουτ
στέφθηκε για δεύτερη φορά
σκόρερ. Με το σκορ αυτό έληξε
το πρώτο μέρος. Στην επανά-
ληψη έγινε συντήρηση και δια-
χείριση του σκορ με συνέπεια

στο 70’ οι φιλοξενούμενοι να μει-
ώσουν σε 1-2 με τον Χατζή. Δια-
κρίθηκαν από τους νικητές οι
Κολυρόπουλος, Γεωργάκης και
ο κίπερ Δοξακίδης που με τις
υπέροχες αποκρούσεις του, συ-
νετέλεσε ΚΑΙ ο ίδιος στη μεγάλη
αυτή νίκη.

Οκτάρες σε τρια ματς
Ιδιαίτερα επιθετικοί παρουσιά-
στηκαν αμφότεροι οι μονομάχοι
σε τρια ματσάκια, ένα στη με-
γάλη κατηγορία και δυο στη Β’.
Μάλιστα εκείνο που αξίζει της
καταγραφής είναι πως και τα
δυο στη Β’ κατηγορία έληξαν με
το ίδιο σκορ 4-4(!) και ήταν με-
ταξύ των ομάδων ΕΦΚΑ - Τελω-
νειακοί και Εφοριακοί - Υπ
Παιδείας. Ενώ στην Α’ το σκορ
αφορά τον αγώνα μεταξύ των
ομάδων ΠΟΕ/ΔΟΥ - Επιμελητή-
ρια 6-2

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 15η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.Σ.Υ.Ο. 2 -0
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6 -2
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 4 -3
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αν 
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 2 -0

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 2 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 15 43 14 1 0 62 16
2 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 15 40 13 1 1 57 12
3 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 15 32 10 2 3 44 21
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 14 31 10 1 3 42 22
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 15 24 8 0 7 48 42
6 Ο.Σ.Υ.Ο. 15 19 6 1 8 24 25
7 15 16 5 1 9 34 38
8 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 15 16 5 1 9 35 44
9 15 12 3 3 9 27 43
10 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 15 11 3 2 10 25 64
11 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14 10 3 1 10 19 48
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 15 6 2 0 13 25 67

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 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.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 15η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε. Ο.Α.Ε.Δ. 1 -2
Ε.Φ.Κ.Α. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4 -4
Γ.Λ.Κ. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Δ.Ο.Ε. Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Αν
Ο.Λ.Μ.Ε. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 0 -0
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 14 39 13 0 1 65 20
2 Ο.Α.Ε.Δ. 13 27 9 0 4 41 24
3 Ε.Φ.Κ.Α. 14 24 7 3 4 43 35
4 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 13 24 8 0 5 32 29
5 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 13 22 7 1 5 38 28
6 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 14 22 6 4 4 29 28
7 Ο.Λ.Μ.Ε. 14 16 4 4 6 25 35
8 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 12 13 4 1 7 33 40
9 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14 11 3 2 9 26 51
10 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 13 10 2 4 7 34 49
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 14 4 1 1 12 22 49
12 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ. Ε.Φ.Κ.Α. 
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Γ.Λ.Κ.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Δ.Ο.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο.Λ.Μ.Ε.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

8 
Σε τρεις αγώνες σημειώθηκαν
απο οκτώ τέρματα, δυο εκ
των οποίων στη Β’ κατηγορία

44
44 γκολ σημειώθηκαν και στις
δυο κατηγορίες με την ολοκλή-
ρωση της 15ης αγωνιστικής

Μέσα σε ένα υπέροχο περιβάλλον και σε
ζεστή άκρως συναδελφική ατμόσφαιρα
το ΓΛΚ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
του. Ήταν από τις στιγμές εκείνες που μπορεί κάποιος να πει,
μετά βεβαιότητας πως είναι μοναδικές! Και πέραν του εθίμου που
πάντα και κάθε χρόνο, το ΓΛΚ, ακολουθεί, εκείνο που μπορεί κα-
νείς να αποκαλύψει είναι πως πράγματι όλοι αυτή η εκδήλωση
είναι από τις «ιερότερες» της ομάδος αλλά και της ίδιας της ποδο-
σφαιρικής ύπαρξης . Παρουσία λοιπόν όλων κόπηκε η πίτα, η
οποία μοιράστηκε σε όλους όσοι έδωσαν το παρών στο όμορφο
αυτό «τελετουργικό».

Κοσμάς και Τζώρτζης
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Ε.Φ.Κ.Α. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4-4
Κι όμως θα περίμενε κανείς πως μετά τα
οκτώ τέρματα που σημειώθηκαν συνολικά
στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΕΦΚΑ –
Τελωνειακοί, θα υπήρχε νικητής, εν τούτοις
κάτι τέτοιο δεν συνέβη!  Αντίθετα ο αγώνας
έληξε ισόπαλος 4-4,με συνέπεια ο κάθε
ένας μονομάχος να πάρει από έναν πόντο.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως το σκορ
είχε και ανατροπές… Στο σκορ προηγήθη-
καν οι Τελωνειακοί ακόμη και με 2-0 με ισά-
ριθμα γκολ του Οικονόμου  στο 5’ και 10’.
Όμως ο ΕΦΚΑ δεν πτοήθηκε και μάλιστα
κατάφερε πριν λήξη του ημιχρόνου να
φέρει το παιχνίδι στα ίσα με δυο γκολ του
Μπεναρδή, στο 18’ και 20’ κάνοντας το 2-
2. Στην επανάληψη ο ΕΦΚΑ με τον Μπε-
ναρδή και πάλι στο 50’ έδωσε για πρώτη
φορά το προβάδισμα στην ομάδα του κά-
νοντας το 3-2. Οι Τελωνειακοί ισοφάρισαν
σε 3-3 με τον Οικονόμου στο 55’. Όμως
στο 70’ ο Παρλιάρος έδωσε και πάλι το
προβάδισμα στον ΕΦΚΑ, για να σφραγίσει
το τελικό σκορ στο 80’ ο Κοκώνης από
πάσα του Μαντά, σημειώνοντας το 4-4,
που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από
τον ΕΦΚΑ οι Μπεναρδής, Χρησταράς,
Μαρτίνης, που έχασαν αρκετές ευκαιρίες
για να πάρουν τη νίκη, ενώ από τους Τελω-
νειακούς οι Οικονόμου, Χαριζόπουλος, Κο-
κώνης. 
ΕΦΚΑ: Πογκας Π, Μαρτίνης Κώστας, Παρ-
λιαρος Λεωνίδας, Σταυρακακης Ιωάννης,
Σαββίδης Μιχάλης, Γρίβας Σπύρος, Σιου-
νας Ιωάννης, Πολυγένης Απόστολος,

Μπούζης Οδυσσέας, Χρησταρας Μιχαήλ,
Μπεναρδής Θεόφιλος, Κατσαβος, Βλαχο-
γιάννης, Λύκος, Ακτύπης.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Μαρκουλάκης, Χριστό-
πουλος, Βαρβαρίγος, Μαντάς, Ηλιοπου-
λος, Καπραντζάς (46' Παύλου),
Χαριτόπουλος, Χασιώτης, Σφύρης (70' Κα-
ραγεωργόπουλος), Κοκκώνης, Οικονόμου.

Ο.Λ.Μ.Ε. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  0-0
Το μοναδικό παιχνίδι της αγωνιστικής που
ολοκληρώθηκε και το οποίο έληξε ισόπαλο
0-0, ήταν και ο αγώνας μεταξύ των ομά-
δων ΟΛΜΕ – Υπ Γεωργίας. Ο δείκτης δεν
κινήθηκε από την αρχή του αγώνα μέχρι
και τη λήξη του. Παρότι και οι δυο μονομά-
χοι είχαν να μοιραστούν κάποιες ευκαιρίες,
χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα που
ήταν το γκολ. Από τη μεριά του Υπουρ-
γείου ο Γάγκος ήταν ο παίκτης που βρέ-
θηκε σε πολύ καλή θέση για γκολ στο 50’
αλλά το πλασέ του δεν κατέληξε στα δίχτυα
της ΟΛΜΕ. Αξίζει να σημειωθεί πως η τε-
λευταία αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, λόγω
απουσιών!  Διακρίθηκαν από τους γηπε-
δούχους οι Τσοκρης Δογιας Βουτυρεας Κα-
ραγιάννης
Τζουβαρας Τσοκρης Δογιας Καραγιαννης
Βουτηρεας Λύτρας Σπαντιδακης Τσιτζιος
Τσιγγουλης Δρουγας

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠ. -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  4-4
Για τους λάτρες του θεάματος και των
ωραίων επιθετικών ενεργειών το ματσάκι

μεταξύ των Εφοριακών και του Υπ Παι-

δείας, ήταν το καλύτερο και το πιο ιδανικό.

Και οι δυο μονομάχοι, κοίταξαν περισσό-

τερο τις επιθετικές του τακτικές, με αποτέ-

λεσμα να σπρώξουν το δείκτη του σκορ

στο 4-4.  Με πολλές αυξομειώσεις του

σκορ και ανατροπές σίγουρα ήταν ότι το

καλύτερο.  Το σκορ άνοιξε στο 10 ο Μα-

κράκης για να διπλασιάσει τα τέρματα ο

Αδαμόπουλος κάνοντας το 2-0 για τους

Εφοριακούς όμως το Υπουργείο Παιδείας

αντέδρασε και λίγο πριν τη λήξη του πρώ-

του μέρους ο Ζαρνακούπης μείωσε σε 2-1

με το οποίο οι δύο μονομάχοι πήγαν στα

αποδυτήρια. Στην επανάληψη το Υπουρ-

γείο Παιδείας πάτησς καλύτερα και στο 50

με το Μυταλούλη ισοφάρισε σε 2-2 ενώ ο

ίδιος παίκτης στο 63 έδωσε για πρώτη

φορά το προβάδισμα κάνοντας το 2-3 για

το Υπουργείο. Οι Εφοριακοί στο 72 με τον

Φίλο έφεραν το παιχνίδι στα ίσα κάνοντας

το 3-3. Μετά  σειρά πήρε ο Γεωργίου που

στο 78 με ωραία προσπάθεια έκανε το 3-4.

Το τελικό 4-4 διαμόρφωσης στο 87’ ο

Φίλος. Πάντως οι φιλοξενούμενοι έχασαν

δυο κλασσικές ευκαιριες με τον Ζαρνα-

κούπη. Διακρίθηκαν από τους γηπεδού-

χους οι Αδαμόπουλος, Αιδίνης και από το

Υπουργείο  Καραγιάννης, Μυταλούλης,

Μπούρτζινος και Γεωργίου. 

Ο.Δ.Υ.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ.  1-2
Νίκη με ανατροπή πήρε ο ΟΑΕΔ,επιστρέφοντας στις νίκες, ύστερα από την πρόσφατη ήττα από το πρωτοπόρο ΓΛΚ, την προτελευ-
ταία αγωνιστική με σκορ 6-2.  Σίγουρα ήταν μια νίκη που όλοι ήθελαν στην παρούσα φάση και για πολλούς λόγους, με τον πιο κύριο,
που  έχει να κάνει με τη ψυχολογία.  Οι νικητές παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, εν τούτοις στη συνέχεια κατόρθωσαν με το πάθος
που είχαν, να το ανατρέψουν και να πάρουν μια νίκη που τους διατηρεί στη 2η θέση. Αγωνιστικά τώρα η ΟΔΥΕ προηγήθηκε στο σκορ
στο  14’ με  πλασέ του Μποραζάνη ύστερα από σέντρα του Αρβανίτη.   Όμως η αντίδραση  του ΟΑΕΔ, ήρθε στο 40’ με τον Ντράχα να
κάνει το 1-1,με το οποίο έληξε και το πρώτο μέρος. Η επανάληψη σημαδεύτηκε με ένα δεύτερο γκολ που σημείωσε ο ΟΑΕΔ στο 70’
με τον Γεωργατζέλη, να σκοράρει και να κάνει το 1-2, που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ψυρίδης και Βασιλείου,
ενώ από τον ΟΔΥΕ οι Παπαναγιώτου, Μίχος, Κάτσικας, 
ΟΔΥΕ: Στόικος, Χατζικολαου Δρέκος, Κατσικας, Παγίδας,  Παπαμιχαηλ, Δανιηλίδης, Μίχος, Παπαναγιωτου, Αρβανίτης, Μποραζάνης,
Αποστολάκος.
ΟΑΕΔ: Μπαρτζιώτης, Μανωλιάδης, Γεωργατζέλης Ε. , Συνέσιος, Μακρής, Ράιος, Δίζος, Ψυρίδης, Κανελόπουλος, Ντράχας, Κληρονό-
μος, Μακρής, Καρούζος, Ραίος, Γεωργατζέλης Δ., 
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