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Μια έκπληξη περίμενε τον Πανα-
γιώτη Ασφή, μετά τη λήξη του
αγώνα της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ με τη
Βουλή, αφού όλοι οι συμπαίκτες
του τον τίμησαν με πλακέτα για
τα 17 χρόνια προσφοράς. Σελ 3

Κι αν κάποιος  πει, πως έφυγε παραπονούμενος
μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων Υπ
Γεωργίας και Δήμος Αθηναίων (4-9), όσον αφορά
τον αριθμό των γκολ που σημειώθηκαν τότε
είναι… αχάριστος. 13 συνολικά τέρματα σημει-
ώθηκαν!

Μπορεί η Βουλή των Ελλήνων να μην πήρε το θετικό αποτέλεσμα που ήθελε με αντίπαλο την
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ (ηττήθηκε 2-1), όμως η εικόνα που παρουσίασε στην πρεμιέρα ήταν ανταγωνι-

στική και σίγουρα στη συνέχεια θα δείξει ακόμη καλύτερο πρόσωπο. Σελ 2
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2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΒΟΥΛΗ – ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 1-2
Με το "δεξί" ξεκίνησε τις φετινές υποχρεώσεις
της η ομάδα του ΥΕΘΑ, επικρατώντας δύσκο-
λα επί της Βουλής με σκορ 1-2. "Νευρικοί" πα-
ρουσιάστηκαν στην πρεμιέρα οι παίκτες του
Βασίλη Τρίχου, σπαταλώντας πολλές άσκοπες
επιθέσεις στο πρώτο μέρος, χωρίς ωστόσο και
να απειληθούν από τους γηπεδούχους. Ενώ
αντίθετα οι παίκτες της Βουλής ειδικά στο
πρώτο μέρος αδικούνται βάσει ευκαιριών. Ο
Χαραλαμπίδης από πλάγια πέρασε ακόμη και
τον  Δώριζα, αλλά το σουτ πέρασε ξυστά από
το κάθετο δοκάρι, δεύτερη καλή στιγμή με τον
Ζούγκα σε θέση τετ α τετ να σουτάρει άουτ,
ενώ το ίδιο συνέβη και με του Χαραλαμπίδη,
Καρανάσο και Καρακώστα που από καλή
θέση δεν κατάφεραν να σκοράρουν.  Στο β´
μέρος το ΥΕΘΑ μπήκε πιο δυνατά, ήταν ου-
σιαστικό, πίεζε,, όμως κόντρα στη ροή του
αγώνα και μετά από τραγικό λάθος της άμυ-
νας, ο Χαραλαμπίδης βρέθηκε τετ α τετ με τον
τερματοφύλακα Δώριζα, εκείνος δεν αστόχησε
και έγραψε το 1-0, στο 53'. Οι φιλοξενούμενοι
χωρίς να πανικοβληθούν, αντ´ αυτού δείχνον-
τας την ποιότητά τους, έκλεισαν την Βουλή
στο μισό γήπεδο και ξεκίνησαν να σφυροκο-
πούν την αντίπαλη εστία. Είχαν αρκετές τελι-
κές για να ισοφαρίσουν χωρίς επιτυχία. Αυτό
έγινε στο 71' με κοντινό πλασέ του Καραβασι-
λειάδη. Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε, πολλές
ευκαιρίες χαμένες και ήρθε το 86' όταν μετά
από κόρνερ ο κεντρικός αμυντικός της Βουλής
έδιωξε την μπάλα με το χέρι (!). Ο Διαιτητής
δεν δίστασε, έδειξε την άσπρη βούλα. Η μπά-
λα ''έκαιγε'' όμως ο Κουκόπουλος με παγωμέ-
νο αίμα στις φλέβες του, δεν αστόχησε και
έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του. Χωρίς να
πιάσουν την μέγιστη απόδοσή τους, από το
ΥΕΘΑ ξεχώρισαν οι Μουζής, Παρούσης, ενώ
από τη Βουλή όσοι χρησιμοποιήθηκαν έδω-
σαν τον καλύτερό του εαυτό. 
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντόπουλος, Τσαμαδής, Γροντής,
Καρακώστας, Γουργιώτης, Κουρούτης, Καρα-
νάσος, Ζούγκας, Κουτρομάνος, Ξαφάκης, Χα-
ραλαμπίδης, (Κούτρας, Ματσούκας, Σουμελί-
δης).
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δώριζας, Αμανατίδης, Καστανιώ-
της, Βάγιας, Γιαννακάκης, Παρούσης, Μουζής,
Καραβασιλειάδης, Αγγελίδης (80' Ζαμπάρας),
Χαρακάκος (46' Σαχινίδης), Κουκόπουλος.

΄Εβρεξε γκολ στην αναμέτρηση μεταξύ των
ομάδων Υπ Γεωργίας – Δήμος Αθηναίων.
Μόνο και μόνον το γεγονός πως σημειώθηκαν
13 γκολ, δειχνει πως και οι δυο μονομάχοι
μπήκαν πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο
και δεν χρησιμοποίησαν καμία σκοπιμότητα.

Βέβαια η μεγάλη διαφορά δυναμικότητας αλλά
και το επιθετικό κρεσέντο των φιλοξενουμένων
δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους αντιπά-
λους του, με συνέπεια να επικρατήσουν με
σκορ 9-4. Σε μεγάλη μέρα ο Τσαβδαρίδης  ση-
μείωσε  πέντε γκολ και αυτόματα είναι ο πρώ-
τος σκόρερ της κατηγορίας. Και τον ακολούθη-
σαν από ένα οι Σαϊτάνης Κ., Σαϊτάνης Β., Κον-
τιζάς και  Διαμαντόπουλος. Για λογαριασμό
των ηττημένων  ο Γούναρης σημείωσε χατ
τρικ, ενώ σκόραρε και ο Μπαρμπαγιάννης με
πέναλτι. Διακρίθηκαν από το Δήμο Αθηναίων ο
Τσαβδαρίδης και ο Μαχαίρας με τις υπέροχες
ασιστ που μοίρασε  και από το Υπουργείο οι
Κιούλος, Μηνάς, Δρακόπουλος, Γούναρης
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ζέρβας, Ασωνίτης (45 Δρακό-
πουλος), Σουβλερός ( 45’ Γκιλάκης), Σαλτερής
( 45’ Τασούλης), Τζίντζος, Μπαρμπαγιάννης (
60’ Φρουζάκης), Μπάμης ( 45’ Κιούλος), Πα-
παδόπουλος ( 45’ Κολυμπίρης), Λεγάκης ( 45’
Γιαννόπουλος) , Κουτσούρης ( 45’ Μηνάς),
Γούναρης,

ΔΟΕ/ΠΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1-0
Το γκολ που σημείωσε στο 45’ ο Σερέτης  όταν
πήρε το ριμπάουντ σε απόκρουση του τερμα-
τοφύλακα σε σουτ του Ελευθερίου, αποδείχ-
θηκε… χρυσό για τη ΔΟΕ/ΠΑ, αφού κι ενώ χά-
θηκαν κάποιες ευκαιρίες και από τις δυο με-
ριές εν τέλει σε κανέναν δεν έγινε το χατίρι.
Έτσι ακόμη και η ωραία προσπάθεια επίσης
του σκόρερ (Σερέτης) βρήκε το δοκάρι, με συ-
νέπεια το 1-0 ναπαραμείνει  μέχρι τη λήξη. 
ΔΟΕ/ΠΑ : Ρεσίτης, Γιαννόπουλος, Πανάγος,
Αγιαννίδης, Λάζος, Καλής, Γουναρίδης, Σερέ-
της, Βουκαλης, Παπαδημητρίου, Ελευθερίου,
(Παπαθανασίου, ΧαΪδεμένος, Κουτσούκος,
Κουκοράβας).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βλαχοκυριάκος, Ευσταθίου,
Μανόγλου, Θωμάκος, Λουκιπούδης, Φραγ-

κούλης, Καυκας, Καραμάνος, Κιέζος, Καρβού-
νης, Γρηγοράκος, (Πλιατσικούρης, Κανέλλος,
Παπαχρήστος, Γκαβέλας, Μήτσης, Κίρκης).

ΟΣΥΠΑ – Υπ Ανάπτυξης  1-5
Πιο ιδανικό ξεκίνημα από αυτό με νίκη επί της
συμμετοχή είχε ΟΣΥΠΑ, ίσως και να μη υπήρ-
χε.Βέβαια στη τελική διαμόρφωση του σκορ,
μεγάλη και ο τραυματισκός στο 15’ του Μα-
κρόπουλου , που ελλείψει δεύτερου τη θέση
του πήρε ο Κίτσιος. Αυτπο είχε σαν συνέπεια
να διαταραχθεί η αγωνιστκή ισορροπία και το
Υπ Ανάπτυξης έχει πιο εύκολο έργο.  Το σκορ
άνοιξε στο 25’,  όταν ο Κίτσης έφυγε από δεξιά
πέρασε  δυο αντιπάλους σούταρε ο πορτιέρο
δεν συγκράττησε  την μπάλα  και ο επερχόμε-
νος Κουρής με σουτ έκανε το 0-1. Στο 35’ ο Κί-
τσης ανατράπηκε και ο Κουρής από την
άσπρη βούλα   διπλασίασε το σκορ κάνοντας
το 2-0 και διπλασιάζοντας τα προσωπικά του
τέρματα.  Στην επανάληψη το Υπουργείο  πα-
ρότι μείωσε  ρυθμούς  σημείωσε άλλα τρια
γκολ.  Στο 50’ ο Γεωργόπουλος  είδε τον τερ-
ματοφύλακα εκτός θέσης και με λόμπα σχεδόν
από τη σέντρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
κάνοντας το  0-3.  Παρά το γεγονός  πως η
ΟΣΥΠΑ  έπαιζε με παίκτη λιγότερο, εν τούτοις
μείωσε  σε 1-3 με τον Αμουτζά στο 65’.  Μετά
από πέντε λεπτά ο Κουρής και πάλι  χτύπησε
με μια προσωπική του ενέργεια και αφού πέ-
ρασε  όποιον βρήκε μπροστά του πλάσαρε
εύστοχα για να κάνει το 1-4. Το τελικο 1-5 δια-
μόρφωσε και πάλι ο Κουρης στο 85’   ύστερα
από ωραία ενέργεια με τον Κίτση. 
Υπ Εσωτερικών: Μπάρτζτος,  Κωτσιόπουλος,
Χαραλαμπόπουλος,  Νακόπουλοος,  Βαρυθυ-
μιάδης,  Μπουζινέκης, Κίτσης,  Καστάνης,
Κουρής,  Γεωργόπουλος,  Παγκράτης, (Μίχας
Δ., Στασινόουλςο, Κορμέτζας, Δημητρόπου-
λος).

ΠΟΕΔΗΝ – ΠΟΕ/ΔΟΥ  2-6

Ήταν πιο εύστοχοι οι φιλοξενούμενοι
Πολύ δυνατά μπήκε στον αγώνα η ΠΟΕ/ΔΟΥ  και μάλιστα στο πρώτο τέταρτο έχασε  πολύ΄σημαντικές ευκαιρίες με του Βέρρο, Κρητικό, Ζωχιό
και Τάπρατζη να σκοράρουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.  Όμως δεν συνέβη το ίδιο στο διάστημα από το 30 μέχρι το 35’ όπου οι φιλοξε-
νούμενοι  κατάφεραν να σημειώσουν τρια γκολ  με τον Ζωχιό να ευστοχεί δυο φορές και μια ο  Βέρρος, σημειώνοντας το 0-3. Η ΠΟΕΔΗΝ στη
συνέχεια ισορρόπησε τον αγώνα και κατάφερε να μειώσει σε 2-3 με δυο γκολ του Μπίντζου και του Κέπα. Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι
κατάφεραν να σημειώσουν στο 50’ και τέταρτο γκολ με τον Κρητικό να κάνει το 2-4. Στη συνέχεια οι μέλλοντες νικητές έκαναν καλή διαχείριση
του αγώνα, ενώ όταν τους δόθηκε η ευκαιρία δεν  είπαν όχι σε δυο ακόμη γκολ που σημείωσαν με τον Γακόπουλο που κέρδισε την μπάλα από
το κέντρο πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσαρε εύστοχα για να κάνει το 2-5, στο 85’ Τρια  λεπτά αργότερα  ο Γρηγορακάκης με
ωραία ενέργεια έκανε το 2-6, που ήταν και το τελικό. Ουδείς υστέρησε από τους νικητές ενώ ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Ζωχιός, Βέρρος και Τάπρα-
τζης. 
ΠΟΕ/ΔΟΥ  (Ζαρωτιάδης, Ψαρράς): Κολκουβίνης, Χρήστου, Κοκκορόσκος, Καμίδης,  Κόγκας, Μηλαδόπουλος, Ζωχιός, Βλάχος, Κρητικός, Βέρ-
ρος, Τάπρατζης (Γακόπουλος, Φλέσσας, Κατσαντώνης, Φτούλης, Ζαρωτιάδης, Γρηγορακάκης, Μασουρίδης).
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3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΟΣΥΟ – ΠΟΕ/ΥΠΠΟ  1-1
H ΟΣΥΟ έμεινε όρθια και κατά-
φερε να κλέψει το βαθμό της ισο-
παλίας από το ΥΠΠΟ, το οποίο
είχε την κατοχή, είχε τις φάσεις,
αλλά δεν είχε μαζί του την … τύχη.
Το τελικό σκορ αδικεί τους φιλοξε-
νούμενους, οι οποίοι ήταν αρκετά
ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του
ματς και το μόνο που τους έλειψε
τελικά ήτα το παραπάνω γκολ που
θα έφερνε τους τρεις βαθμούς. Το
ΥΠΠΟ ξεκίνησε σαφώς καλύτερα
το ματς και με μεγαλύτερη φόρα,
ενώ έδειξε τις …άγριες διαθέσεις
του στο 19', όταν Κουτσογιαννό-
πουλος βρήκε δίχτυα, με το γκολ
του ωστόσο να ακυρώνεται,
καθώς σύμφωνα με το διαιτητή
είχε προηγηθεί χέρι στη φάση. Οι
φιλοξενούμενοι ανέβαζαν τους
ρυθμούς και έψαχναν εντονότερα
το γκολ με το πέρασμα της ώρας,
και τελικά αυτό ήρθε στο 27'. Ο
Μαγγλαρας σούταρε αρχικά, ο
κίπερ της  ΟΣΥΟ απέκρουσε δύ-
σκολα αλλά ο επερχόμενος Μπαν-
τουδάκης με ωραίο πλασέ άνοιξε
το σκορ για το 1-0. Το ΥΠΠΟ δεν
σταμάτησε εκεί, έψαξε και το δεύ-
τερο γκολ ώστε να κλειδώσει το
παιχνίδι και έφτασε πολύ κοντά
στο 36', όταν ο τερματοφύλακας
της  ΟΣΥΟ κράτησε το 1-0 με απί-
στευτη απόκρουση σε βολίδα του
Μαγγλαρα. Κάπως έτσι το 1-0 πα-
ρέμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρό-
νου, κρατώντας την  ΟΣΥΟ
ζωντανό στο παιχνίδι. Τα πράγ-
ματα όμως δεν άλλαξαν ούτε στο
β' μέρος, καθώς, όπως και στο α',
το ΥΠΠΟ μπήκε φουριόζο ώστε να
πετύχει και δεύτερο τέρμα και να
καθαρίσει το ματς. Κόντρα στη
ροή του αγώνα όμως, η  ΟΣΥΟ,
εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην

αντίπαλη άμυνα και ο Καπερώνης
με σουτ έφερε το ματς στα ίσια στο
65'. Η ισοφάριση ωστόσο όχι μόνο
δεν έριξε το ηθικό των φιλοξενού-
μενων, αλλά αντιθέτως τους πεί-
σμωσε περισσότερο, και από
εκείνο το σημείο και μετά έψαξαν
το γκολ με μανία, με την τύχη
όμως να τους γυρίζει την πλάτη.
Στο 69' ένα πλασέ του Καραμα-
νίδη πάνω από τον κίπερ πέρασε
άουτ, ενώ στο 74ο λεπτό μια κε-
φαλιά του Κατσαβρια ξεγέλασε
τους πάντες ότι θα κατέληγε στο
δίχτυα, αλλά τελικά έξυσε το κά-
θετο δοκάρι και πέρασε επίσης
άουτ. Λίγο αργότερα, στο 79ο
λεπτό, η κεφαλιά του Καραμανίδη
τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της
ΟΣΥΟ και στο 85' ,ο Κατσαβριας
και πάλι με κεφαλιά έφτασε κοντά
στο γκολ, με την μπάλα όμως να
περνάει μόλις άουτ για ακόμη μια
φορά. Αυτή ήταν και η τελευταία
φάση για το ΥΠΠΟ, το οποίο τε-
λικά παραχώρησε την ισοπαλία,
βάζοντάς τα με την τύχη του και
την μπάλα που …δεν έλεγε να
μπει! Διακριθέντες για το άτυχο
ΥΠΠΟ οι Μαντας, Ζερινος, Μαγ-
γλαρας και Καλογερόπουλος. 
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καναβάκης,
Πιας, Παπαχριστόπουλος, Ροδί-
της, Καιδατζής, Σακκάς, Δήμος,
Καλαλής, Καπερώνης, Μυστιλό-
γλου, (Λυμπέρης, Δημτσας, Χελιώ-
της, Χατζξηγιάννης
ΥΠΠΟ: Παρλαμεντης, Ζυγουρης,
Φωτάκης, Μαντάς, Ζερινος, Στοϊ-
κος, Κουτσογιαννόπουλος, Καλο-
γερόπουλος, Μπαντουδάκης,
Μαγγλαρας, Κατσαβριας (Οικονό-
μου, Καραμανίδης, Γεωργιάδης,
Παύλου)

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, σύσσωμοι
οι παίκτες του ΥΕΘΑ τίμησαν τον επί 17 χρό-
νια ποδοσφαιριστή της ομάδος Παναγιώτη
Ασφή (φωτό αριστερά), τόσο για την μακρό-
χρονη συμμετοχή του, κυρίως όμως για το
ήθος που επέδειξε στους αγωνιστικούς χώ-
ρους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε στον Τάκη
υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία
και σύντομα να τον έχουμε και πάλι κοντά
μας από άλλο πόστο....

Τιμήθηκε η Profarm
Το ΥΕΘΑ δια του Αρχηγού Μάνου Παρούση,
απένειμε αναμνηστική πλακέτα, ευχαριστών-
τας τους διαχρονικούς πλέον χορηγούς της
Ομάδας, την εταιρεία PROFARM. Την πλα-
κέτα παρέλαβε ο Διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Θεόδωρος Σκυλακάκης. Παρόντας
όπως πάντα και ο πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας Αυγουστίνος Καλ-
λιβρούσης.  Και οι δύο ευχήθηκαν στους παί-
κτες της Ομάδας, υγεία και... τίτλους!
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4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΟΑΕΕ – ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2-4
Ολική ανατροπή από το Υπ Παιδείας που πα-
ρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και μάλιστα με
δυο γκολ διαφορά, εν τούτοις κατάφερε όχι
μόνον να φέρει το ματσάκι στα ίσα αλλά και να
πάρει τη  νίκη με σκορ 4-2! Και μάλιστα με τον
τρόπο που ήρθε αν μη τι άλλο ήταν μεγάλη και
τρανή.  Το πρώτο μέρος έληξε ισόπαλο 0-0,
ενώ στο δεύτερο έγινε… χαμός! Με δυο γκολ
του Μιχάλη Χρηστάρα ο ΟΑΕΕ προηγήθηκε
ακόμη και με 2-0 στο 55’ με φάουλ έκανε το 1-
0 και στο 65’ το 2-0. Όμως η είσοδος του Μη-
τσιάκη στο 60’ , έφερε τα πάνω κάτω και ήταν
ο παίκτης που ουσιαστικά πήρε το παιχνιδι,
αφού με τα δυο προσωπικά του γκολ προς το
τέλος του αγώνα διαμόρφωσε το τελικό 2-4.
Αρχικά ο Πατήλας στο 63’ μείωσε σε 2-1 και ο
Γυπαράκης μετά από επτά λεπτά το 2-2, για
να ακολουθήσουν όπως προαναφέρθηκε τα
δυο γκολ του Μητσιάκη που έκανε το 2-4.  Ου-
δείς υστέρησε από τους νικητές, ενώ από τους
ηττημένους άρεσαν ο δις σκόρερ  Χρηστάρας
και Μαρτινης, Φραγκος

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΟΔΥΕ 4-3
Με αγγλικό σκορ έληξε ο αγώνας μεταξύ του
Δήμου Γαλατσίου και της ΟΔΥΕ, όπου νική-
τρια αναδείχθηκε η πρώτη με σκορ 4-3.  Σε γε-
νικές γραμμές έγινε ένα πολύ ωραίο και
ανοιχτό παιχνίδι μεταξύ δυο ομάδων που
μπήκαν στο γήπεδο χωρίς σκοπιμότητα και
χωρίς αμυντικούς προσανατολισμούς, άλλω-
στε αυτός είναι και ο λόγος που  σημειώθηκαν
και τα επτά γκολ. Χατ τρικ με τον Παπαδό-
πουλο που βρέθηκε σε καλή μέρα και είναι
αλήθεια πως διαμόρφωσε το τελικό σκορ, ενώ
επίσης σκόραρε και ο Μανδηλαράς για τους
νικητές. Τα γκολ της ΟΔΥΕ, που παρότι βρέ-
θηκε μπροστά  στο σκορ και μάλιστα με τη
διαφορά να είναι στα τρια γκολ σημείωσαν οι
Παπαναγιώτου στο 15’ και στο 30’ με πέναλτι
και ο  Στόϊκος με απ’ ευθείας φάουλ, εν τούτοις
δεν κατάφερε να διαχειριστεί τον αγώνα με συ-
νέπεια όχι μόνον να δεχθεί την ισοφάριση
αλλά και προς το τέλος του αγώνα με ένα
τρίτο γκολ του  Παπαδόπουλου, ΄όπως προ-
αναφέρθηκε να γίνει  το 4-3 που ήταν το τε-
λικό.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Παπαδόπουλος, Μανδηλαράς και από τους
ηττημένους οι Ασθενίδης, Βούζας και Παπανα-
γιώτου. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : Κοσμάς Θ., Κριτάκης,

Κοσμάς Σπ., Κοσμάς Στ., Τζάνης, Γεωργουλό-
πουλος, Μανδηλαράς, Μαχαιρας, Τσόλος,
Μέμο Σ., Μέμο Λ., Παπαδόπουλος.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμιχαήλ, Δανιηλίδης,
Στόικος, Παπαναγιώτου, Πάσχος, Κουλελής,
Κυραντώνης, Μπαλαφούτης, Τσόλκας, Βού-
ζας, Ασθενίδης.

ΟΛΜΕ -  ΓΛΚ 4-3
Τα βρήκε ζόρικα η ΟΛΜΕ κόντρα στο ΓΛΚ, και
μάλιστα μέχρι το 65’ προηγούνταν ακόμη και
με 3-2, όμως στο τελευταίο τέταρτο  οι γηπε-
δούχοι πίεσαν  περισσότερο και εκμεταλλεύτη-
καν την λίγο παραπάνω κούραση των
φιλοξενουμένων με συνέπεια να ισοφαρίσουν
σε 3-3 και τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του
αγώνα να πάρουν τη νίκη με σκορ 4-3. Με ένα
δυνατό σου τα έξω από την περιοχή ο Τσιγ-
κούλης άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0, για να
απαντήσει με δυο σερί τέρματα του Μαρίνη  το
ΓΛΚ πήρε  το προβάδισμα. Αρχικά με απ’ αυ-
θείας φάουλ ισοφάρισε σε 1-1 στο 22’ και μετά
από τέσσερα λεπτά  έκανε το 1-2. Το ημίχρονο
έληξε 2-2 αφού στο 35’ ο Δόγιας με σουτ μέσα
από την περιοχή έφερε τον αγώνα στα ίσα.
Στην επανάληψη το ΓΛΚ με ένα τέρμα του Λο-
γοθέτη αυτή τη φορά πήρε προβάδισμα επί-
σης με 2-3! Όμως η ΟΛΜΕ δεν το έβαλε κάτω
και με δυο γκολ του Δρούγκα με σουτ έξω από
την περιοχή στο 65’ και του Αποστολόπουλου
με πλασέ απο  φάουλ του Τσιγκούλη έκανε το
4-3 και πήρε τη μεγάλη νίκη. Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Τσιγκούλης, Σπαντιδάκης, Απο-
στολόπουλος, ενώ από το ΓΛΚ άρεσαν οι  Λο-
γοθέτης, Καλλιώρας
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Γκαβογιαννάκης,
Μπούκας,  Σπαντιδάκης, Γαρυπίδης, Τσίντζος,
Δόγιας, Αποστολόπουλος, Τσιγκούλης, Δρούγ-
κας, Ζαρναβαλος, Μανιώτης, Νικόπουλος,
Βρεττός.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  9-0
Παράσταση για ένα ρόλο για την Εμπορική,
που ήδη από την πρεμιέρα δείχνει πως φέτος
θα είναι ένα από τα φαβορί για την  άνοδο.
Τουλάχιστον αυτό μαρτυρά το σκορ με τους
Εφοριακούς που είναι γεγονός πως δεν μπό-
ρεσαν να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο
αγώνα  και δίκαια ηττήθηκαν. Τρια γκολ σημεί-
ωσε ο Ανδρεάδης και από ένα οι  Κουτσου-
πιας, Ορφανός, Βαρδακώστας (απευθείας
φαουλ ), Φράγκος, Μανωλάκος και ένα ήταν

αυτογκόλ. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: Παναγιωτιδης (46’ Σουρβίνος) -
Κεχαγιάς (60’ Καλύβας) - Χρονοπουλος - Μα-
νωλάκος - Άνθης - Βαρδακώστας - Γιγκλάς
(46’ Λαντζόπουλος) - Ορφανός (46’ Καλλομενί-
δης ) - Ζήκος (46’ Σουρβίνος) - Ανδρεάδης (60’
Φράγκος) - Κουτσουπιάς (60’ Κότσιρας Στ.) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ  5-2
Απ’ την αρχή φάνηκε ότι θα γίνει ένα καλό
ματς με πολλά γκολ, αφού στα πρώτα κιόλας
λεπτά κατάφεραν να προηγηθούν τα επιμελη-
τήρια  με κοντινό πλασέ του Αγριμάκη μόλις
στο 3’  και σχεδόν άμεσα απάντησαν οι Τελω-
νειακοί  με τον  Αγριμάκη να σημειώνει ένα
όμορφο γκολ με σουτ έξω απ’ τη περιοχή
έχοντας πρώτα κλέψει τη μπάλα στο χώρο του
κέντρου απ’ τον αντίπαλο αμυντικό. Μέχρι τα
μέσα του ημιχρόνου τα επιμελητήρια πήραν
προβάδισμα 2 τερμάτων,  με τον Παπαιωάν-
νου να κάνει στο 25’ και 32’ το 3-1. Ο Κοκκώ-
νης πριν λήξει το πρώτο μέρος με ένα δυνατό
σουτ έξω από την περιοχή μείωσε σε 3-2.
Στην επανάληψη η πίεση των  Επιμελητηρίων
απέφερε δυο ακόμη γκολ. Στο  80’ ο Στ Νίνος
με απ’ ευθείας κόρνερ έκανε το 4-2 για να
πάρει τη σκυτάλη στο 86’ και πάλι ο Παπαι-
ωάννου και με ένα τρίτο τέρμα να διαμορφώ-
σει το τελικό 5-2. 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Χριστό-
πουλος, Καπράλος, Χάλιακας, Ντεγιαννάκης,
Μπαλαδήμας, Ματσούκας, Τενεκούδης,
Στ.Νίνος, Μαυρεδάκης, Παπαΐωάννου, (Πιζά-
νιας, Εγγλεζόπουλος, Θ.Νίνος
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ:  Παπαδόπουλος, Καραγεωρ-
γόπουλος, Καπραντζάς, Μάντας, Μίνης, Κα-
φάσης, Μαρκουλάκης, Κυβελέας, Σφυρης,
Κοκκώνης, Αγριμάκης, Καβαλλιεράκης, Πίνας.

ΥΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δυνατές προσθήκες
Ακόμη πιο δυνατό θα εμφανιστεί στο νέο πρω-
τάθλημα το Υπ Ανάπτυξης, η αυλαία του
οποίου άνοιξε  το Σάββατο που μας πέρασε.
Τρεις νέοι παίκτες θα προστεθούν στη φαρέ-
τρα του Τάσου Στασινόπουλου, που πλέον θα
έχει να επιλέξεις ανάμεσα σε καλούς τους κα-
λύτερους. Και αυτοί είναι ο  Σπύρος Παγκρά-
της, Θοδωρής Μίγδος και ο Νίκος
Σαρακασίδης. Ο τελευταίος μάλιστα ορίζεται
και ως ο νέος εκπρόσωπος της ομάδος.

ΟΕΑΔ – ΤΑΧ ΤΑΜ  1-2

Στις λεπτομέρειες επικράτησε το Ταχ Ταμιευτήριο
Παίζοντας προσεκτικά και μεθοδικά το Ταχ Ταμ κατάφερε στην  πρεμιέρα του πρωταθλήματος να πάρει το πρώτο του 3ποντο στη Β’ κατηγορία,
που αποφάσισε να παίξει φέτος.  Πάντως από τη μεριά του ο ΟΑΕΔ, δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι από τον πρώτο τη τάξη αγώνα του πρωτα-
θλήματος, κοιτάζοντας σίγουρα να γίνει αυτό την επόμενη αγωνιστική.  Το σκορ άνοιξε στο 25’ ο Πανταζόπουλος απο κάθετη μπαλια του Ψυ-
ρίδη, για να ισοφαρίσει στο 40’ ο Ιατρίδης κάνοντας το 1-1, με το οποίο οι δυο μονομάχοι πήγαν στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη ο Γιώτης
ήταν εκείνος που έδωσε τη νικη στην ομάδα στέλνοντας την μπάλα στα δίχυα του  Καλαϊτζή στο 75 κάνοντας το 1-2, που ήταν και το τελικό. Δια-
κρίθηκαν από τους νικητές οι Ιατρίδης,  Συνοδινός, Γιακαλής και από τον ΟΑΕΔ οι Ψυρίδης και  Μπαρτζιώτης. 
ΟΑΕΔ:Καλαιτζής, Μανωλιάδης, Βασιλείου, Μακρής, Συνέσιος, Μπαρτζιώτης, Γιοχάλας, Σταθόπουλος, Σιάσος, Ψυρίδης, Γεωργατζέλης, Δίζος,
Πανταζόπουλος
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