
Την ισοπαλια του Δήμου Αθηναίων και της ΠΟΕ/ΔΟΥ, εκμεταλλεύτηκε η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, που νίκησε τη
Βουλή 3-2 και μόνη  αήττητη βρίσκεται στην κορυφή της μεγάλης κατηγορίας

Αυτό το Σάββατο δεν θα πραγ-
ματοποιηθούν αγώνες στην Α’
και Β’ κατηγορία. Αιτία αποτελεί
ο εορτασμός της 28ης Οκτω-
βρίου, που είναι τη Δευτέρα και
ως εκ τούτου και βάσει προ-
γράμματος δεν γίνονται ματς

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1-1
Χωρίς νικητή  έληξε η αναμέτρηση μεταξύ δυο
από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήμα-
τος, παρότι ακόμη είναι νωρίς. Κι αυτό προκύ-
πτει από το γεγονός,  πως και οι δυο ομάδες
ήδη από την πρεμιέρα έδειξαν πως θα είναι
από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
Το σκορ άνοιξε στο 65 ο Τσαβδαριδης με
ωραίο σε εκτεση φάουλ ανοίγοντας το σκορ
και κάνοντας το 1 0. Η αντίδραση των φιλοξε-
νούμενων ήταν άμεση αφού βγήκαν στην επί-
θεση και έψαξαν για το γκολ που θα τους έδινε
την ισοφάριση. Κάτι που εγινε πράξη στο 75
με τον Μηλαδοπουλο σε κόρνερ του Γκογκα.
Το ματσάκι ήταν μοιρασμενο στο πρώτο μέρος
καλύτερα στάθηκε η ΠΟΕΔΟΥ οπου κι έχασε
ευκαιρίες για να σκοράρει επίσης. Τα πράγ-
ματα άλλαξαν στο δεύτερο με το Δήμο να είναι
καλύτερος και να εκμεταλλευεται το γεγονός
πως από το 65 οι φιλοξενούμενοι έμειναν με
δέκα παίκτες. Παρ όλα αυτά η εικόνα ήταν κα-
λύτερη και για τους δύο μονομάχους που έδει-
ξαν τις αγωνιστικές τους αρετές. Αφού παρ
όλα αυτά και οι δύο απώλεσαν ευκαιρίες με το
τελικό σκορ να μένει στο 1 1. 
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. (Στασινόπουλος):  Κατσιπανος
Βερρος Πλατής Ζαρωτιαδης Γκογκας Καστα-
νης Κουρής Βλάχος Βαρυθυμιαδης Ταπρατζης
Ζωχιος Φτουλης Τζανετακης Ρεσιτης Μηλαδο-
πουλος

Ο.ΣΥ.Π.Α. Ο.Σ.Υ.Ο. 0-0
Μπορεί να μην υπήρξε νικητής στην αναμέ-
τρηση μεταξύ των δυο μονομάχων, όμως είναι
αλήθεια πως χάθηκαν ευκαιρίες και από τις
δυο μεριές, με την ΟΣΥΠΑ να έχει τις περισ-
σότερες. Και μάλιστα είδε τέσσερις φορές η
μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι με τους εξής
παίκτες: Παπακώστας (20’), Φράγκος στο 25’
με φάουλ, Βαρελάς στο 38’,ενώ 40΄έγινε η
φάση του αγώνα όταν ύστερα από σουτ του
Κοτσοβού αποκρούει τερματοφύλακας και η
μπάλα φθάνει στον αμαρκάριστο Τσιτλακίδη ο
οποίος από 5 μέτρα σε κενή εστία έστειλε τη
μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι. Στο Β΄ ημί-
χρονο οι φιλοξενούμενοι κλείστηκαν περισσό-
τερο στην άμυνα τους , ακόμη περισσότερο
μετά το 60΄ όπου έμειναν με 10 παίκτες λόγω
τραυματισμού του Καπερώνη. Παρ΄όλα αυτά
οι γηπεδούχοι είχαν 3 κλασσικές ευκαιρίες να
πετύχουν γκολ με τον Τσίντζο που έπιασε κε-
φαλιά μόνος του μόλις άουτ στο 65’.  Στο
75΄σουτ του Παπακώστα απέκρουσε ο τερμα-

τοφύλακας και φθάνουμε στην κλασσικότερη
ευκαιρία του Β΄ ημιχρόνου στο 82΄όταν ύστερα
από πάσα του Χριστοδουλόπουλο ο νεοεισελ-
θών Οικονόμου βρέθηκε από αριστερά στην
μικρή περιοχή, μόνος του απέναντι από τον
τερματοφύλακα, αλλά έπιασε το σουτ με το
«κακό» του πόδι το αριστερό στέλνοντας την
μπάλα επάνω στον τερματοφύλακα. Από την
άλλη μεριά η ΟΣΥΟ με πολλές ελλείψεις, δεν
πήγε άσχημα, αφού έχασε δυο κλασσικές ευ-
καιρίες  με τον Καπερώνη, που από καλή
θέση δεν μπόρεσε να σκοράρει , ενώ ένα υπέ-
ροχο κόρνερ του Καρακώστα λίγο έλλειψε να
στεφθεί σκόρερ.  Αξίζει να σημειωθεί πως η
ΟΣΥΠΑ από το 65’ αγωνίστηκε με δέκα παί-
κτες λόγω τραυματισμού του Καπερώνη.  Από
την ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι  Χριστοδο-
λούπουλος, Κοτσοβός, Τσιτλακίδης, χωρίς να
υστερήσουν οι υπόλοιποι. Ενώ από την ΟΣΥΟ
άρεσαν οι Καρίτζης, Γιαννακάκης, Καραγιάν-
νης. 
ΟΣΥΠΑ(Δραγώτης): Κοντογεώργης, Πανό-
πουλος, Λάζος, Φράγκος, Μαρκάκης, Χριστο-
δουλόπουλος, Κοτσοβός, Τσιτλακίδης,
Σακαρέλος, Βαρελάς, Παπακώστας (Τσίντζος,
Κανέλλης, Δρακόπουλος, Νιώτης, Πέτσας, Οι-
κονόμου).
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Καταγεωργίου
(46’ λτ Καρακώστας), Καραγιάννης, Καριτζης,
Αμπελιώτης (20 λτ Ζαμπάρας), Καπερώνης,
Φώλιας, Δήμος, Γιαννακακης, Σερέτης, Ζα-
νιάς.

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4-2

Παίζοντας πιο ουσιαστικό  ποδόσφαιρο και
πειθαρχημένα η ΠΟΕΔΗΝ κατάφερε να πάρει
μια μεγάλη νίκη επί ενός αντίπαλου που είχε
καλή ψυχολογία, λόγω της νίκης της στην πρε-
μιέρα με την Πυροσβεστική. Ήταν εκείνη που
μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και στο 20’ με
τον Μπακαλούλη άνοιξε  το σκορ κάνοντας το
1-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, Στην
επανάληψη οι τόνοι ανέβηκαν και οι δυο ομά-
δες πίεσαν Έτσι αφ’ ενός μεν οι φιλοξενούμε-
νοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 55’ με
πέναλτι ο Παπαδόπουλος και αφ΄ετέρου οι γη-
πεδούχοι να πάρουν αέρα δυο τερμάτων. Ο
Ιωαννίδης στο 60’ έδωσε το προβάδισμα στην
ομάδα και λίγο αργότερα στο 70’ ο Νικολόπου-
λος έκανε το 3-1.  Ο Δήμος κατάφερε να μει-
ώσει σε 3-2 στο 75’ με δεύτερο τέρμα του
Παπαδόπουλου, όμως ο Γουβαλάρης στο 80’

σημείωσε το τελικό 4-2.  Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Ιωαννίδης και Μπακαλούλης
και από τον Δήμο  οι Μπουκης Τσαμαδης και ο
Μανδηλαρας,
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης
Μπαντης  Πετρος Τσαμαδης Δαμηλος Κοσμας
Στέλιος Μανδηλαρας Μπουκης Σκαβαρας
Δήμος Παπαδόπουλος Τζανης, (Φουκας Τσου-
λος Πεττας).

Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) 1-3
Αυτή τη φορά η Πυροσβεστική δεν έκανε το
λάθος να παραταχθεί με ελλείψεις, όπως είχε
κάνει στην πρεμιέρα με το Δήμο Γαλατσίου,
όπου το πλήρωσε πολύ ακριβά, αλλά το αντί-
θετο. Παρουσιάστηκε με αρκετούς παίκτες κι
αυτό το έδειξε και στο τελικό σκορ, όπου επι-
κράτησε 3-1 της Περιφέρειας.  Σε γενικές
γραμμές έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις
δυο μεριές. Το σκορ άνοιξε στο 20’ ο Καραμά-
νος κάνοντας το 0-1, για να ισοφαρίσει σε 1-1
στο 25΄ ο Μπάρτζος.  Η αντίδραση των φιλοξε-
νουμένων ήταν σχεδόν άμεση, με τον Κανέλλο
να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του και να
κάνει το 1-2, με το οποίο έληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη η Πλιατσικούρης με
πέναλτι έκανε το 1-3 στο 80’, που ήταν και το
τελικό.  Σπουδαίες ευκαιρίες απώλεσε η Περι-
φέρεια με τους Πετράκη (30’) και στο δεύτερο
με τους Μαυρέλη, Μπάρτσο και Μακρίδη.  Δια-
κρίθηκαν από τους νικητές οι  Κανέλλος, Κα-
ραμάνος, ενώ από τους ηττημένους οι
Μαυρέλης και Μπάρτζος. 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Μίχας,
Γουναρίδης, Μακρίδης, Πετράκςη, Μαυρέλης,
Κορμέτζας,  Μπάρτζος, Κουτσούκος, Εμμα-
νουήλ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ : Βορρισης Ευσταθίου Βυρ-
ρος Θεοχάρης Τσαλκιτσιδης Πλιατσικουρης
Φραγκουλης Καραμανος Παινεσης Κουτεντα-
κης Κανελλος. (Λουκιπουδης Κιεζος Κολιδα-
κης Παπαχρηστου Στυλιανού).

Ρεπό το 3ήμερο
Δεν θα πραγματοποιηθούν αγώνες το Σάβ-
βατο 26-10-2019, αφού ως γνωστό τη Δευ-
τέρα θα λάβει χώρα ο εορτασμός της 28ης
Οκτωβρίου, που ειναι  επίσημη αργία. Και ως
εκ τούτου ο  Αθλητικός Τομέας, ακολουθεί
κατά γράμμα τις επίσημες αργίες.

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 0-2
Την καλή εικόνα μπορεί να την  είχε το ΥΠΠΟ, όμως την ουσία την είχαν τα Επιμελητήρια, που σημειώνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτά-
θλημα, ενώ αντίθετα οι ηττημένοι παρότι είχαν πληθώρα ευκαιριών για να κάνουν ένα γκολ δεν τα κατάφεραν. Είχαν δυο δοκάρια με τον Τριαν-
ταφύλλου και τον Πετρόπουλο σε ωραίο δυνατό σουτ. Ενώ σημαντικές ευκαιρίες  απώλεσαν οι Γκαβέρας στο 30’ απόκρουσε ο αντίπαλος
πορτιέρο, ενώ στο 35’ ωραία ατομική ενέργεια του Πετρόπουλου δεν είχε αίσια κατάληξη. Το σκορ άνοιξε στο 20’ ο Κατσάνης κάνοντας το 0-1,
για να διπλασιάσει τα τέρματα στο 80’ ο  Μπαλαδήμας, κάνοντας το τελικό 0-2, που δίνει την 6η θέση στο βαθμολογικό πίνακα. 
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Με ανακοίνωσή του ο Αθλ Τομέας της ΑΔΕΔΥ, κάνει έκκληση προς όλους τους
εκπροσώπους των ομάδων, ώστε την Πέμπτη  31-10-2019, και ώρα  15.00,
να βρίσκονται στα γραφεία της Ψύλλα, όπου θα γίνουν σημαντικές και ουσια-
στικές ανακοινώσεις, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση της επόμενης
φάσης του κυπέλλου. Δείτε τι αναφέρει η ανακοίνωση:  «Ο Αθλητικός Τομέας
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημερώνει τα μέλη του ότι την Πέμπτη 31.10.19 θα γίνει συγ-
κέντρωση των εκπροσώπων των ομάδων ποδοσφαίρου  στα γραφεία της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων   ώρα 15:00. Θέματα :1. Αιτήσεις συμμε-
τοχής  στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου περιόδου 2019-20  Υπενθυμίζεται ότι
στις 11/10/2019 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και καταβολής της
συνδρομής των ομάδων για συμμετοχή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2019-20.  2. Στην συνεδρίαση της ολομέλειας των αντιπροσώπων
των ομάδων που έγινε στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 8.10.2019 είχαν κατα-
βάλει το  τίμημα συμμετοχής 5 ομάδες και αποφασίστηκε η παράταση της κα-
ταβολής της συνδρομής των ομάδων που θέλουν να συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2019-20 μέχρι την Πέμπτη 31.10.2019
.3. Νέος Κανονισμός Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (σύμφωνα με τον κανονισμό
απαιτείται  απαρτία 2/3 των ταμειακώς ενημερωμένων  μελών). 4. Κλήρωση
και ορισμός αγώνων κυπέλλου ποδοσφαίρου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και αγώνων κυπέλ-
λου Β Κατηγορίας . 5. Ετήσιο πλάνο εκδηλώσεων αθλητικού τομέα  περιόδου
2019-20. 6. Την Πέμπτη  31.10.2019 οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν στον
Αθλητικό Τομέα τις τελικές καταστάσεις ομάδων με υπηρεσιακά στοιχεία και με
ΑΜΚΑ. Η παρουσία όλων των εκπροσώπων των ομάδων κρίνεται απαραίτητη
. Σημείωση : Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Κο Μίχα Δημήτριο Τηλ. 2131616933 – Κιν. 6972-305307 
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1 -1
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 0 -2
Ο.ΣΥ.Π.Α. Ο.Σ.Υ.Ο. 0 -0
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 3 -2
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 -2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1 -3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 2 6 2 0 0 6 2
2 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 2 4 1 1 0 7 2
3 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 4 1 1 0 5 1
4 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 2 4 1 1 0 7 5
5 Ο.ΣΥ.Π.Α. 2 4 1 1 0 3 2
6 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 2 3 1 0 1 4 3
7 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 3 1 0 1 6 6
8 2 3 1 0 1 5 5
9 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 1 0 1 1 5 6
10 Ο.Σ.Υ.Ο. 2 1 0 1 1 0 3
11 2 0 0 0 2 1 7
12 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 2 0 0 0 2 1 8

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2 6 2 0 0 6 2
2 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 2 4 1 1 0 4 3
3 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2 4 1 1 0 3 2
4 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 1 3 1 0 0 2 0
5 Ε.Φ.Κ.Α. 2 3 1 0 1 6 5
6 Γ.Λ.Κ. 2 3 1 0 1 5 4
7 Ο.Λ.Μ.Ε. 2 3 1 0 1 4 5
8 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 0 0 0 1 1 2
9 Ο.Α.Ε.Δ. 1 0 0 0 1 1 2
10 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 0 0 0 1 0 2
11 Ο.Δ.Υ.Ε. 2 0 0 0 2 2 7
12 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ. Γ.Λ.Κ.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Δ.Ο.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ε.Φ.Κ.Α. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

Μόνη πρώτη η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
Σε μια σκληρή αναμέτρηση, η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ βρήκε τον τρόπο να
υπερπηδήσει το εμπόδιο της Βουλής
των Ελλήνων και πήρε δύσκολη νίκη
με 3-2. Σε γενικές γραμμές το ματς
ήταν ρευστό και απρόβλεπτο, γεμάτο
με φάσεις εκατέρωθεν και τους δυο
αντιπάλους να είναι σχεδόν ισάξιοι
και να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.
Οι ποδοσφαιριστές της Βουλής μπή-
καν πολύ δυνατά στο ματς 
με τον Ξαφάκη να βγάζει με καταπλη-
κτική μπαλιά τον Σταύρου 
αλλά ο επιθετικός της Βουλής ενώ
πέρασε τον τερματοφύλακα βγήκε
πλάγια και έχασε τεράστια ευκαιρία
για γκολ  Αλλη μια πολύ μεγάλη φάση
με τον Χαραλαμπίδη να κάνει το τε-
χνικό σουτ  η μπάλα πήγαινε στο Γ
αλλά ο Καρακώστας έσωσε την
ομάδα του σχεδόν πάνω στη γραμμή
Αμέσως επόμενη φάση μετά από
σέντρα ο Χαραλαμπίδης και πάλι ,
πήρε την κεφαλιά και ο  τερματοφύ-
λακας έκανε σωτήρια επέμβαση . Τε-
ράστια ευκαιρία και πάλι για τη Βουλή
μετά απο κόρνερ ο Βαγγές έπιασε
πολύ δυνατο γυριστό σουτ αλλά και
πάλι η τερματοφύλακας έσωσε την
ομάδα του. Ο Βαγγές και πάλι απο
θέση βολής έπιασε το σουτ η μπάλα
σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι Παρ΄΄
όλα αυτά το ΥΕΘΑ άνοιξε το σκορ στο
20’ με ωραία ενέργεια του Αγγελιδη
που έκανε το 1-0. Στην επανάληψη
παρότι η Βουλή έχασε ευκαιρία με
Σταύρου, εν τούτοις στο 58′ ο Χαρα-
κάκος με έξυπνο σουτ και μετά από
φάση διαρκείας στην εστία της Βου-
λής έκανε το 2-0 ενώ στο 70′ ο Αγγε-
λίδης με κοντινό πλασέ κι αφού

δέχθηκε έτοιμο γκολ από τον Κουκό-
πουλο που έκανε καλή δουλειά μπρο-
στά και λειτούργησε ομαδικά έκανε το
3-0. Στη συνέχεια η αποβολή του
Βάγια (83’) με δεύτερη κίτρινη κάρτα,
έδωσε την ευκαιρία στη Βουλή να μει-
ώσει σε φάση διαρκείας με τον Ξα-
φάκη να εκτελει το φαουλ , στην
επαναφορά ο Ζούγκας έπιασε το
σουτ , η μπάλα κοντραρε και έφτασε
στον Βαγγέ όπου με ωραίο τελειωμα
έκανε το 3-1 στο 85’. Ενώ στο 88’ ο
ίδιος παίκτης μέσα από την περιοχή
μείωσε σε 3-2 Η Βουλή συνέχισε να
πιέζει για την ισοφάριση και στα τε-
λευταία λεπτα θα μπορούσε να το
κάνει όταν ο Ασημακόπουλος μέσα
απ την περιοχη έκανε το γυριστό
σουτ αλλα με το κακό του πόδι η
μπαλα πάνω στον τερματοφύλακα.
Πολύ ωραίο γύρισμα του Εμιρζά στον
Ασημακόπουλο που για λίγο δε βρήκε
τον μπάλα για να μείνει ως τελικό το
3-2. Κάπως έτσι, η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη,
με τους Σακκά, Καστανιώτη, Πα-
ρούση και Τσοπανά να είναι ανάμεσα
τους διακριθέντες, ενώ δεν υπήρχε
κανείς υστερήσας από τους ηττημέ-
νους. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ (Τρίχος-Άμπος): Βαμβα-
κούσης, Βάγιας, Καρακώστας, Σακ-
κάς (66′ Νταντής, 75′ Κομπορόζος),
Παρούσης, Καστανιώτης, Μουζής,
Αγγελίδης (75′ Παπασπύρου), Χαρα-
κάκος, Τσοπανάς, Κουκόπουλος 
Ελλήνων: Φιλιντόπουλος, .Γροντής,
Πασχαλίδης, Γουργίωτης, Χαραλαμ-
πίδης, Εμιρζας, Μπαράκος, Ζουγκας,
Βαγγές, Ξαφάκης, Σταύρου (Κουτρας,
Ασημακόπουλος, Μπλίκας)
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Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Φ.Κ.Α.  0-4
Παράσταση για ένα ρόλο, ηταν το ματσάκι με-
ταξύ της ΟΔΥΕ και του ΕΦΚΑ, όπου νικητής
αναδείχθηκε ο τελευταίος με σκορ 4-0.  Πιο
έτοιμος παρουσιάστηκε  ο ΕΦΚΑ, στο παιχνίδι
αυτό και φάνηκε ήδη από το πρώτο λεπτό,
όπου οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά
στον αγώνα. Και στο 13’ κατάφεραν να προ-
ηγηθούν 0-1 με τον Μπούζη, ενώ αυτή η
πίεση έγινε περισσότερο ορατή στο 18’ όταν ο
Χρησταράς διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας
το 0-2.  Ενώ θα μπορούσε  να είχε σκοράρει
από το 7’ όταν  χάθηκε πέναλτι, ενώ στο 25’ ο
Γκαβέλλας είχε δοκάρι. Μ’ αυτό το σκορ έληξε
και το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη οι παί-
κτες  του ΕΦΚΑ  πίεσαν και κατάφεραν να ση-
μειώσουν άλλα δυο γκολ και με δεδομένο πως
η ΟΔΥΕ αγωνίστηκε με δέκα παικτες λόγω
τραυματισμού του Δανιηλίδη . Στο 55’ ο Γκα-
βέλλας ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-3,
για να έρθει η σειρά του Μπεναρδή που στο
65’ διαμόρφωσε το τελικό 0-4.  Από τους νικη-
τές δεν υπήρξε υστερήσας, ενώ άρεσαν πε-
ρισσότερο οι Μπεναρδής, Γρίβας, Γκαβέλλας,
Χρησταράς. 
ΟΔΥΕ: Στόϊκος,  Πάσχος, Παπαμιχαήλ , Χα-
τζηνικολαου, Κατσικάς, Χαλβαντζής, Ασθενί-
δης, Δανηιλίδης, Παπαναγιώτου, Αρβανίτης,
Αποστολάκος.
ΕΦΚΑ: Κατσάνης, Παρλιάρος, Μαρτίνης, Σαβ-
βίδης, Μπεναρδής, Γκαβέλλας, Μπούζης,
Ακτύπης, Γρίβας, Γεωργούλης, Χρησταράς,
(Σταυρακάκης, Σιούνας, Κομπορόζος, Πολυγέ-
νης, Κατσαβός, Βλαχογιάννης, Δημόπουλος,
Λύκος, Πόγκας).

Γ.Λ.Κ. -  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 1-2
Λιγο η υποτίμηση (σύμφωνα  με την άποψη
των ανθρώπων του ΓΛΚ) και λίγο το γεγονός
πως οι Τελωνειακοί ήθελαν περισσότερο τη
νίκη, η εξέλιξη και η λήξη του αγώνα, βρήκε νι-
κητές τους φιλοξενουμενους με σκορ 2-1.
Αυτή είναι η πρώτη νίκη των Τελωνειακών στο
πρωτάθλημα, ενώ αντίθετα το ΓΛΚ δεν κατά-
φερε να δώσει αξία στη νίκη, που έκανε με τον

ΕΦΚΑ. Στο σκορ προηγήθηκαν 0-1 οι Τελωνει-
ακοί με κεφαλιά του Σφυρή, για να ισοφαρίσει
σε 1-1στο 20’ με τον Καλογιάννη, που ήταν και
το σκορ του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο το
ΓΛΚ πίεσε , αλλά οι Τελωνειακοί κόντρα στη
ροή του αγώνα στο 65’ με σουτ του Οικονόμου
προηγήθηκαν 1-2, που όπως αποδείχθηκε
ήταν και το τελικό.  Στο 85 μετά υπέροχο συν-
δυασμό ο Καλογιάννης σημάδεψε το δοκάρι.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι σκόρερ , ενώ
από το ΓΛΚ που δεν έδειξε τις αρετές του
πρώτου αγώνα διακρίθηκαν οι Καλογιάννης,
Λιανός, Μελτινος.

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1-1
Η ομάδα του Υπ. Γεωργίας σκόνταψε στην μα-
χητική ομάδα των εφοριακών, αδυνατώντας
να εκμεταλλευτεί την αγωνιστική της υπεροχή
και χάρισε γκολ και βαθμούς.  Παρά τις απου-
σίες το Υπ. Γεωργίας ξεκίνησε έχοντας την κα-
τοχή της μπάλας και γενικότερα αγωνιστική
υπεροχή ενώ η ομάδα των Εφοριακών είχε
κλειστεί πίσω και προσπαθούσε να χτυπήσει
με αντεπιθέσεις. Η πίεση απέδωσε καρπούς
και στο 10’ μετά από σουτ του Μπάμη η
μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι για να
καταλήξει στον Κουτελιδάκη ο οποίος με
ωραίο σουτ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύ-
λακα και έκανε το 0-1. Στην συνέχεια του
αγώνα η ομάδα του Υπ. Γεωργίας παγιδεύ-
τηκε σε μια κατάσταση αγωνιστικής φλυαρίας
χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη
εστία. Την χαλαρότητα αυτή τιμώρησε η ομάδα
των Εφοριακών όταν σε μια φάση και μετά
από ολιγωρία της άμυνας κατάφερε να ισοφα-
ρίσει σε 1-1 με τον Φίλο. Η ισοφάριση μετέ-
φερε το άγχος στους παίκτες του Υπ.
Γεωργίας που αν και έφταναν στην αντίπαλη
περιοχή αλλά οι ενέργειές τους ήταν βεβιασμέ-
νες και ατελέσφορες. Τόσο ο Λάμπος όσο και
ο Κουτελιδάκης δεν κατάφεραν σε δύο φάσεις
να σημαδέψουν σωστά και να απειλήσουν την
αντίπαλη εστία. Το ημίχρονο έκλεισε με τον
Κατσάφαρο που από το ύψος της μικρής πε-
ριοχή έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Υπ. Γεωρ-
γίας πήρε και άλλα μέτρα στο γήπεδο και ανέ-
βασε την πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Όλες οι
φάσεις που δημιουργήθηκαν ήταν αναποτελε-
σματικές και άνευ της κατάλληλης ενέργειας
ώστε να απειλήσουν την αντίπαλη εστία. Ο
Σαλτερής, μετά από εκτέλεση κόρνερ, δυο
φορές δεν κατάφερε να σημαδέψει από πλεο-
νεκτική θέση και να σκοράρει ενώ ο Λάμπος
και Κουτελιδάκης για κλάσματα του δευτερολέ-
πτου δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Την φάση
του αγώνα την έκανε ο Κακακης όταν στο 80’
πέρασε με φοβερό σλάλομ όλη την αντίπαλη
άμυνα αλλά το πλασέ του ήταν πολύ αδύνατο
για να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
Έτσι ο αγώνα τελείωσε ισόπαλος 1-1. Από την
ομάδα του Υπ. Γεωργίας διακρίθηκαν  οι Κου-
τελιδάκης, Κακάκης και Μπούρας, ενώ από
τους Εφοριακούς οι Τσιούνης, Αϊδίνης και ο
σκόρερ Φίλος, που όμως δεν τροφοδοτήθηκε
σωστά. 
Εφοριακοί Γκίκας Χ.,  Γεωργακόπουλος Δου-
μανάς, Παπαχαραλάμπους, Τσιούνης, Μίσ-
σος,  Αϊδίνης,  Ναυροζογλου Γκίκας Α Φίλος
Κοιλιας, ( Ζαχαρόπουλος Παπακαλοδούκας
Κυριάκου)
Υπουργείο Γεωργίας! Ζέρβας Κακάκης,  Ασω-
νίτης Μπούρας Σαλτέρης Μπάμης Φλέρης
Κουτελιδάκης Λάμπος Λουκάκης Γιαννόπου-
λος, (Κατερινόπουλος Κατσαρός Χατζηδιαμαν-
τής Φρουζάκης Κουτσούρης Μπαλαγιάννης).

Έκοψαν το πεπόνι στη μέση
Ανάμικτα θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρί-
σει τα συναισθήματα που άφησε η αναμέ-
τρηση μεταξύ των ομάδων των Εφοριακών και
του Υπ Γεωργίας, που έμειναν στο 1-1. Η ικα-
νοποίηση πως με την ισοπαλία αυτή και οι
δυο βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας
της Β’ κατηγορίας και της πίκρας, πως δεν εκ-
μεταλλεύτηκαν και οι δυο, τη νίκη που σημεί-
ωσαν στη διάρκεια της πρεμιέρας, όπου
νίκησαν την ΟΔΥΕ και Εμπορική αντίστοιχα.

Ο.Λ.Μ.Ε. - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2-4
Σε πολύ κακή μέρα  βρέθηκε η ΟΛΜΕ, αλλά  και σε άτυχη, αφού είχε πέντε τραυματισμούς και γενικά η εικόνα της δεν ήταν η αναμενόμενη, ει-
δικά στο πρώτο μέρος, όπου το Ταχ Ταμ.,  βρέθηκε να έχει τον αέρα τριών τερμάτων.  Το σκορ άνοιξε μολις στο 5’ ο Ιατρίδης Ν, για να ακολου-
θήσουν άλλα δυο γκολ του Γιώτη στο  15’ και επίσης το δεύτερο του Ιατρίδη, που έκανε το 0-3 στο 35’. Η ΟΛΜΕ κατόρθωσε να μειώσει σε 1-3
στο 40’  με σουτ του  Τσίτζιου, σκορ με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο η ΟΛΜΕ και παρά τα όποια προβλήματα είχε, κατόρθωσε
να μειώσει ακόμη περισσότερο το σκορ αφού με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ζαρνάβαλου έκανε το 2-3.  Μετά το γκολ αυτό οι γηπεδούχοι
πίεσαν για την ισοφάριση, χάνοντας κάποιες ευκαιρίες, αντ αυτού όμως δέχθηκαν και το 2-4 στο 75’ με ατομική ενέργεια του Ιατρίδη, που σημεί-
ωσε το τρίτο του προσωπικό γκολ. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ιατρίδης, Γιώτης και Συνοδινός, ενώ από την ΟΛΜΕ οι Τζουβάρας Ζαρνά-
βαλος Τσιγγουλης Τσιτζιος.
ΟΛΜΕ: Τζουβαρας  Βουτηρεας  Τσιγγουλης  Ζαρναβαλος  Γαριπίδης Ι.,  Δρουγκας  Τσοκρης Γαριπηδης ΙΙ.,  Τσιτζιος Νικόπουλος Πετονης Δο-
γιας Γκαβογιανακης Ιωάννου.
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Συνοδινός, Κιορκτσής, Παπαιωάννου, Τσότρας, Νικολόπουλος, Γιακαλής, Κανέρης, Ιατρίδης Η., Ιατρίδης Ν., Γιώτης. 
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