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Απόλυτα ικανοποιημένος έμεινε ο
Βασίλης Τρίχος, προπονητής της
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, απο τη μεγάλη νίκη
που σημείωσε η ομάδα 3-0 κόν-
τρα στο Υπ Εσωτερικών
Σελ 5

Απο τις παλιές σειρές της ΟΔΥΕ, ο
Σωτήρης αποδέχεται πως η ομάδα
του ήταν το σημείο αναφοράς και η
μοναδική που όλοι ήταν συνεπείς
στο ραντεβού τους. 
Σελ 5

Η τρομερή εμφάνιση του Μητσιάκη στον αγώνα με το ΓΛΚ και τα πέντε γκολ που σημείωσε,
έδωσαν τη νίκη στο Υπ Παιδείας (νίκη 5-2) που πλέον βλέπει με διαφορετικό μάτι και στόχο

τη συνέχεια της πρωταθλήματος στη Β’ κατηγορία που αγωνίζεται
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2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Υπ Εσωτερικών – ΠΟΕ/ΥΕΘΑ  0-3
Το ντέρμπι είχε ξεκάθαρο νικητή, την ομάδα
του ΥΕΘΑ με το επιβλητικό 0-3. Κυρίως οι γη-
πεδούχοι μα και οι φιλοξενούμενοι παρατάχ-
θηκαν με απουσίες. Όμορφο παιχνίδι με πολ-
λές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Η πρω-
τοβουλία στα πρώτα λεπτά ήταν για το ΥΕΘΑ
το οποίο είχε την κατοχή και πίεζε αρκετά.  Το
σκορ άνοιξε στο 19´ με  απευθείας εκτέλεση
φάουλ του Καραβασιλειάδη. Το Εσωτερικών
προσπάθησε να αντιδράσει και στο 24’ έβγαλε
τετ α τετ, όμως ο Δώριζας με θαυμάσια επέμ-
βαση αρνήθηκε την ισοφάριση. Το επόμενο
20´ ανήκει εκ νέου στο ΥΕΘΑ που έχασε τόσο
με τον Σαχινίδη, τον Καραβασιλειάδη και τον
Κουκόπουλο διαδοχικά πέντε ευκαιρίες να αυ-
ξήσει την διαφορά. 
Στο β´ μέρος το ΥΕΘΑ έχανε εκ νέου ευκαιρίες
τετ α τετ Καραβασιλειάδη στο 54´, Κουκόπου-
λος δοκάρι στο 59´ ο Σαχινίδης τελικά τα κατά-
φερε στο 62’ με προσωπική ενέργεια και κοντι-
νό πλασέ. Το τελικό 0-3 με τον Καραβασιλει-
άδη με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής στο
75´. Σε καλή μέρα σύσσωμοι οι παίκτες του
Βασίλη Τρίχου, κορυφαίοι όμως οι Καραβασι-
λειάδης, Δώριζας ενώ ιδιαίτερα ξεχώρισαν και
οι Σαχινίδης Σακκάς. 
Υπ Εσωτερικών: Μπαρτζος, Κωτσιόπουλος,
Νακόπουλος, Μαυρέλης, Βαρυθυμιάδης,
Μπουζινέκης, Κίτσης, Κορμέτσας, Γεωργακό-
πουλος, Χαραλαμπόπουλος. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δώριζας, Γιαννακάκης, Αμανατί-
δης (58´ Χρυσοβέργης), Καστανιώτης, Βάγιας
(46´ Μυκωνιάτης), Παρούσης, Μουζής, Καρα-
βασιλειάδης, Σακκάς (46´ Αγγελίδης), Σαχινί-
δης (79´ Κομπορόζος), Κουκόπουλος (86´
Τσαπάρας)

Υπ Γεωργίας – ΟΣΥΟ  2-2
Στην αρχή μπορεί η ζυγαριά να έδειχνε πότε
τη μια πλευρά και πότε την άλλη, όμως στο τέ-
λος ισορρόπησε και άφησε ικανοποημένους
και τους δυο μονομάχους, αφού Υπ Γεωργίας
και ΟΣΥΟ, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2.
Ωραίο ματσάκι και από τις πλευρές, με την
ΟΣΥΟ να ανοίγει το σκορ στο  20’ με εύστοχ ο
χτύπημα πέναλτι του Στρατή που κέρδισε ο
Μυστιλόγλου και να κάνει το 0-1, όμως η
απάντηση των γηπεδούχων ήρθε με δυο συ-
νεχόμενα γκολ του Γούναρη. Αρχικά ήταν ο
παίκτης που ισοφάρισε με πλασέ στο 26’ σε 1-
1 και ο ίδιος στο 39’ έδωσε το προβάδισμα
στην ομάδα του κάνοντας το 2-1 και την ολικη
επαναφορά. Όμως η ΟΣΥΟ με ένα δεύτερο
πέναλτι  στο 90’  που κέρδισε και εκτέλεσε ο
Μυστιλόγλου ισοφάρισε σε 2-2, που ήταν και
το τελικό.  Διακρίθηκαν από τους νικητές  οι
Παπαχριστόπουλος, Σακκάς, Χελιώτης και
από  τους ηττημένους οι  Παπακώστας,
Μπούρας, Σαλτερής, Κολυμπίρης. 

Υπ Γεωργίας: Ζέρβας, Μπούρας, Γκιλάκης,
Σαλτερής, Κολυμπίρης, Τασούλης ( 55’ Δρακό-
πουλος), Κυριάκου ( 60’ Λεγάκης), Κιούλος (
70’ Γαριπίδης), Παπακώστας, Σουβλερός ( 45’
Κουτσούρης), Γούναρης.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καναβάκης ,
Ροδίτης,Σακκκάς  Παπαχριστόπουλος,  Γκαϊ-
δατζής, Καρίτσης, Χελιώτης, Καπερώνης,
Στρατής, Μυστιλόγλου, (Δήμος, Λυμπέρης,
Πιας,  Χατζηγιάννης).

Βουλή – ΠΟΕ/ΥΠΠΟ  1-1
Από ένα ημίχρονο είχαν οι δυο  μονομάχοι, με
αρκετές ευκαιρίες εκατέρωθεν.  Το ΥΠΠΟ πα-
ρότι προηγήθηκεστο σκορ εν τούτοις δεν κα-
τάφερε να το διατηρήσει με συνέπεια να δεχ-
θεί την ισοφάριση και ναλήξει ο αγώνας 1-1.
Στο 16’  η  μεγάλη ευκαιρία για το ΥΠΠΟ αλλά
το σουτ του Κουτσογιάννη την απέκρουσε ο
επιθετικός του Υπουργείου Γεωργιάδης!!!Στο
24 και στο 27 δύο επίσης δυνατά σουτ του Κα-
ραμανιδη έφυγα ν άουτ αλλά όχι και στο 31’
που καρφώθηκε στα δίχτυα, για να γίνει το 0-
1. Το Υπουργείο πίεζε να αυξήσει το σκορ, κά-
νοντας ευκαιρίες, συνεχώς και στο 36’  η κεφα-
λιά του Γεωργιάδη έξυσε το καθετο, ενώ στο
40 ο Κουτσογιάννης έχασε μοναδική ευκαιρία
όταν το σουτ που έκανε βρήκε σε αντίπαλο,
ενώ ο κηπερ ήταν εξουδετερωμενος. Από τη
μεριά της η Βουλής ξεκίνησε καλύτερα είχε
δύο καλές στιγμές ν ανοίξει το σκορ σε σουτ
του Ζουζουλη από πλάγια η μπάλα πέρασε
λίγο άουτ και από μια σέντρα του Ζουγκα για
τον Ζουζουλη αλλά ο επιθετικός της Βουλής
για πολύ λίγο δε κατάφερε να βρει την μπάλα
και να την σπρώξει στα δίχτυα. Στο δεύτερο
μέρος η Βουλη πίεσε για την ισοφάριση και τα
κατάφερε με τον Ζουγκα να κάνει την κούρσα
από αριστερά να περνάει δύο αμυντικους και
ο ένας εκ των δύο να τον ανατρέπει μέσα στην
περιοχή. Το πέναλτι ανέλαβε ο Ξαφάκης και

με πολύ ωραία και ψύχραιμη εκτέλεση έκανε
το 1-1 (για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν οι του
ΥΠΠΟ, πως ήταν εκτός περιοχής). Πολλές ευ-
καιρίες και στο δεύτερο, από τη μεριά του
ΥΠΠΟ: Ο  Καραμανιδη ς μοναδικές ευκαιρίες
στο 55 και στο 63 με κεφαλιές,αλλά και στο 66
με σουτ, ο Καραμαλικης στο 69 τον πρόλαβε ο
αμυντικός κ απέκρουσε το σουτ που κατευθύ-
νονταν στα δίχτυα. Την μεγάλη ευκαιρία όμως
την έχασε ο Γκαβερας,όταν σε ατομική του
προσπάθεια, και αφού πέρασε τους πάντες,
το πλασέ του το απέκρουσε ο κηπερ αλλά η
μπάλα ξαναγυρισε σ αυτόν και  με όλο το τέρ-
μα μπροστά και τον κηπερ πεσμένο έστειλε
την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, στο 86’. Στο
88 το Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε πέναλτι
σε ανατροπή του Καραμανιδη αλλά ο διαιτη-
τής έδειξε παίζετε. Ευκαιρίες για τη Βουλή χά-
θηκαν όταν ο Ξαφάκης έκανε μια πάρα πολύ
ωραία ενέργεια από πλάγια πέρασε 3 αμυντι-
κούς αλλά το σουτ που έκανε έξω από την πε-
ριοχή έβγαλε σε κόρνερ ο τερματοφυλακας με
υπερένταση Πολύ καλή στιγμή και με τον Κου-
ρούτη να κάνει το συρτό σουτ έξω από την πε-
ριοχή με την μπάλα να περνάει ξυστά από το
κάθετο δοκάρι. Στην τελευταία φάση του αγώ-
να ο Ζουγκας έφυγε στην πλάτη της άμυνας
και ενώ είχε το χρόνο να μπει μέσα στην πε-
ριοχή απέναντι από τον τερματοφυλακα αυτός
επέλεξε να σουτάρει έξω από την περιοχή και
πλάγια με την μπάλα να περνά ψηλά άουτ. 
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντοπουλος Τσαμαδής (Καραβε-
λης ) Γροντης Σουμελίδης Γουργιωτης (Τσου-
μας ) Κουρούτης (Κουτρας )Ματσούκας Ξαφά-
κης (Δεμερτζής ) Ζουγκας Κουτρομάνος (Εμιρ-
ζάς )Ζουζουλης( Αρβανίτης )
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παπακωστόπουλος, Ζυγούρης,
Φωτάκη ς, Μαντάς, Οικονόμου,Νιξης, Καλογε-
ρόπουλος, Καραμανιδης, Μπαντουδακης,
Γκαβέρας, Καραμαλίκης, Γεωργιάδης, Κου-
τσογιαννης, Ζερίνος, Παύλου

Δημος Αθηναίων – ΠΟΕ/Δ0Υ   5-1
Με πολλά προβλήματα απουσιών και με μόλις 11 παίκτες στη σέντρα ξεκίνησε η ΠΟΕ/Δ0Υ, και όπως ήταν φυσικο δεν κατάφερε να ανταποκρι-
θεί στις δύσκολες αγωνιστικές συνθήκες. Στο 3’ τραυματίστηκε ο Κοκορόσκος και τη θέση του πήρε στο 30’ ο Μηλαδόπουλος, ενώ τον επίσης
τραυματία Ζαρωτιάδη από την αρχή (φλεγμονή τένοντα) αντικατέστησε στο ημίχρονο ο Καρδούλας. Το σκορ άνοιξε στο 12’  Παπαμιχαλόπουλος
για να διπλασιάσει τα τέρματα στο 20’ ο Κοντιζάς κάνοντας το 2-0, που ήταν  και το σκορ του ημιχρόνου.  Στην επανάληψη η ΠΟΕ/Δ0Υ , παρά
τα προβλήματά της και την καλή εικόνα των αντιπάλων της, προσπάθησε να ανταποκριθεί αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει  σε 3-1,
μετά το γκολ του Τσαβδαρίδη στο 55’ (διαμαρτυρία από τους φιλοξενουμένους πως έκλεψε την μπάλα με το χέρι).  Στη συνέχεια ο Δήμος Αθη-
ναίων κατάφερε να σημειώσει άλλα δυο γκολ με τον  Τσαβδαρίδη με απ’ ευθείας φάουλ στο 67’ και στο 88’ με δυνατό γωνιακό σουτ του Στρατή
στο 88’, κάνοντας το τελικό 5-1.  Διακρίθηκαν από τους ηττημένους οι Κατσιπάνος, που έκανε σπουδαίες αποκρούσεις, Ταπραντζής, Κόγκας,
Καμίδης.
ΠΟΕ/Δ0Υ : Κατσιπάνος, Χρήστου, Κοκορόσκος, Καμίδης, Κόγκας, Ζαρωτιάδης, Ζωχιός, Βλάχος, Κρητικός, Γακόπουλος, Ταπραντζής, (Μηλαδό-
πουλος Φτούλης, Κολκουβίνης, Καρδούλας).
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3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

1 Ο.Λ.Μ.Ε. 5 13 4 1 0 16 8
2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 4 12 4 0 0 20 7
3 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 12 4 0 0 19 7
4 Ο.Α.Ε.Δ. 5 10 3 1 1 16 5
5 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4 9 3 0 1 9 7
6 Ο.Α.Ε.Ε./Ε.Φ.Κ.Α. 5 7 2 1 2 10 8
7 2 3 1 0 1 11 7
8 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 4 3 1 0 3 4 8
9 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 3 1 0 3 9 19
10ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5 1 0 1 4 5 20
11Γ.Λ.Κ. 3 0 0 0 3 6 15
12Ο.Δ.Υ.Ε. 5 0 0 0 5 8 22

ΟΣΥΠΑ – Πυροσβεστική  3-3
Ένα δυνατό και αμφίρροπο παι-
χνίδι με ανατροπή ήταν αυτό ανά-
μεσα στην ΟΣΥΠΑ και την
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ . Τα πρώτα 10΄
ήταν αναγνωριστικά στη συνέχεια
όμως η Πυροσβεστική εκμεταλ-
λευόμενη τον υπέρ της ευνοϊκό
αέρα προσπάθησε με μακρινά
σουτ και με στημένες φάσεις να
απειλήσει. Έτσι στο 15΄ο Αγγελά-
κος απέκρουσε ένα δυνατό σουτ
από το ύψος της μεγάλης περιο-
χής και στο 18΄έβγαλε σε κόρνερ
κεφαλιά μέσα από την
περιοχή.Στο διάστημα αυτό η
ΟΣΥΠΑ είχε ένα σουτ έξω από
την περιοχή του Αμούτζια που κα-
τέληξε αουτ. Στο 22΄η Πυροσβε-
στική προηγήθηκε με ένα μακρινό
σουτ του Παπαχρήστου που με τη
βοήθεια του ανέμου κτύπησε στο
κάθετο αριστερό δοκάρι και κατέ-
ληξε στα δίκτυα στην δεξιά
πλευρά. Από το 25΄και ύστερα η
ΟΣΥΠΑ προσπάθησε να βγει
στην επίθεση και κατάφερε στο
35΄μετά από έξοχη πάσα του
Αμουτζια να ισοφαρίσει με ωραίο
πλασέ του Λουβερδή. Μέχρι τη
λήξη του ημιχρόνου είχαμε μια εκ-
πληκτική απόκρουση του Αγγελά-
κου σε τετ α τετ   και ακόμη ένα
σουτ άουτ για την Πυροσβεστική
ενώ για τους γηπεδούχους μια κε-
φαλιά του Παπαπέτρου ύστερα
από κόρνερ που μπλόκαρε ο τερ-
ματοφύλακας της Πυροσβεστικής
και στο 42΄μια ακόμη κεφαλιά του
Παπαπέτρου ύστερα από σέντρα
του Βλασάκη που κατέληξε στα
δίκτυα αλλά ακυρώθηκε από τον
επόπτη ως οφσαιντ (αμφισβητού-
μενο) .  Στο β΄ ημίχρονο με την εί-
σοδο του Καλλώνη η ΟΣΥΠΑ
έγινε απειλητική από τα πρώτα
λεπτά. Συγκεκριμένα στο 48΄ο
Καλλώνης τριπλάρησε διαδοχικά
2 αντιπάλους για να ανατραπεί
από έναν τρίτο. Το φάουλ που
εκτελέστηκε κατέληξε άουτ. Η
φάση του αγώνα , που θα μπο-
ρούσε να αλλάξει και την ροή του,
έγινε στο 52΄ όπου ο Καλλώνης
πήρε την μπάλα από την σέντρα
και αφού πέρασε 4 αντιπάλους
του βρέθηκε απέναντι στον τερμα-
τοφύλακα και αντί  να ολοκληρώ-
σει ο ίδιος την προσπάθεια του

από υπερβολικό αλτρουισμό πά-
σαρε δίπλα στον ερχόμενο Παπα-
πέτρου το πλασέ του οποίου
απέκρουσε με το πόδι ο τερματο-
φύλακας. Όπως συνήθως συμβαί-
νει στο ποδόσφαιρο, μετά την
κλασική αυτή ευκαιρία, στην επό-
μενη φάση στη περιοχή της  η
ΟΣΥΠΑ δέχτηκε   γκολ όταν σε
μια κάθετη πάσα στην πλάτη της
άμυνας ο  Ευσταθίου με κεφαλιά
το 1-2. Πριν προλάβουν να συνέλ-
θουν οι γηπεδούχοι στο 60΄  σε
μία διεκδίκηση  μέσα στην πε-
ριοχή τους συγκρούστηκαν ο τερ-
ματοφύλακας με τον Μαγειρίκα
και έναν επιθετικό και ο διαιτητής
κατελόγισε  πέναλτυ με το οποίο
έγινε το σκορ 1-3 με τον Κανέλλο.
Στο σημείο αυτό ο προπονητής
της ΟΣΥΠΑ ανέβασε τον Μαγει-
ρίκα στα χαφ και κερδίζοντας τη
μάχη του κέντρου άρχισε να πιέζει
και να απειλεί τους φιλοξενούμε-
νους. Στο 65΄ένα δυνατό σουτ του
Αμούτζια φεύγει λίγο άουτ και
φθάνουμε στο 70΄ όπου ο Μαγει-
ρίκας με ωραίο κτύπημα φάουλ
έκανε το σκορ 2-3. Παίζοντας τα
όλα για όλα η ΟΣΥΠΑ βγήκε μα-
ζικά στην επίθεση δίνοντας όμως
την δυνατότητα στους καλούς επι-
θετικούς της Πυροσβεστικής να
είναι πάντα επικίνδυνοι στις αντε-
πιθέσεις. Τελικά  στο 80΄ύστερα
από ένα ακόμη σλάλομ από δεξιά
ο Καλλώνης πασάρει αριστερά
όπου αυτή τα φορά ο επερχόμε-
νος Παπαπέτρου με δύσκολη
προβολή διαμόρφωσε το τελικό 3-
3. Από την ΟΣΥΠΑ διακρίθηκαν
ιδιαίτερα οι Αγγελάκος(κορυ-
φαίος), Μουσούντας, Λουβερδής
(α’ημίχρονο) Καλλώνης(β΄ημί-
χρονο) Μαγειρίκας και Κανέλλης.
ΟΣΥΠΑ. Αγγελάκος- Κουτρουμ-
πής- Κοντογιώργης- Μαγειρίκας-
Βασιλείου- Κανέλλης
–Μουσούντας- Βλασάκης-Λου-
βερδής (45΄Καλλώνης) Αμούτζιας-
Παπαπέτρου (Νιώτης).              
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Κιέζος, Τσα-
κνιάς, Λουκιπούδης, Ευσταθίου,
Πλιατσικούρης, Φραγγούλης,
Κύρκης, Παπαχρήστος, Γρηγορά-
κος, Κανέλλος, Καραμάνος, (Γκα-
βέλας, Αθανασόπουλος, Καυκάς).
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4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Υπ Παιδείας – ΓΛΚ  5-2
Άγαλμα θα πρέπει να στήσουν στον Μητσιάκη
οι συμπαίκτες του στο Υπ Παιδείας. Ήταν ο
παίκτης που σημείωσε και τα πέντε γκολ και
γενικά αναστάτωσε ουκ ολίγες φορές την άμυ-
να του ΓΛΚ, οι παίκτες του οποίου δεν κατάφε-
ραν να τον αναχαιτίσουν !  Πάντως με τον Μη-
τσιάκη στην επίθεση δεν φάνηκαν καθόλου οι
απουσίες των γηπεδούχων.  Στα πέντε γκολ
του Μητσιάκη το ΓΛΚ, απάντησε δυο φορές με
τους Δήμο και Στρωματά, χωρίς ωστόσο να
καταφέρουν να πάρουν κάτι θετικό.  Διακρίθη-
καν από τους νικητές οι Πατήλας, Πιπιλίκας,
Χαλίλης και φυσιά ο μίστερ γκολ Μητσιάκης. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντής Π., Μπαντής
Χρ.,  Σιώτας, Τζάνης,  Κοσμάς Στ.,  Μαχαίρας,
Λυμπερης, Κασσαβάς, Μανδηλαρας,  Γεωρ-
γουλόπουλος Γ.,   Κοσμάς Α., (Τσούλος,
Μέμο).

ΟΛΜΕ – ΟΔΥΕ  6-1
Μια νίκη που ήταν προβλέψιμη  σημείωσε η
ΟΛΜΕ κόντρα  στην ΟΔΥΕ, σε ένα παιχνίδι
που ήταν  μονόλογος των τυπικά γηπεδουχων
που επικράτησαν με σκορ 6-1. Μεγάλος πρω-
ταγωνιστής του παιχνιδιού  ήταν ο Ζαρνάβα-
λος που σημείωσε τα πέντε από τα έξι συνολι-
κά γκολ του αγώνα! Και γίνεται ο πρώτος παί-
κτης στο φετινό πρωτάθλημα και των δυο κα-
τηγοριών που σημειώνει τόσα γκολ σε ένα μα-
τσάκι  (30’, 38’, 50’, 57’, 75’). Πάντως  πέρασε
μισή ώρα από την έναρξη του αγώνα, μέχρι
να μπει το πρώτο γκολ !  Η ΟΔΥΕ μείωσε στο
55’ με πλασέ του  Στόϊκου σε 3-1, ενώ το τελι-
κό  6-1, διαμόρφωσε στο 86’ ο Αποστολόπου-
λος. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ζαρνά-
βαλος, Χαριζόπουλος, Λύτρας και από τους
ηττημένους οι Φαλούτσος, Βούζας, Παπανα-
γιώτου. 
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Παπαιωάννου, Γαριπί-
δης, Σπαντιδάκης, Ιωάννου, Γκαβογιαννάκης,
Τσίτζος, Λύτρας, Ζαρνάβαλος, Τσιγγούλης,
Χαριζόπουλος, (Βουτυρέας, Κρασώνης, Στα-
μόπουλος, Αποστολόπουλος, Νικόπουλος).
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος,  Παπαμιχαήλ, Βούζας, Δα-
νιηλιδης, Μανουράς, Στόικος, Παπαναγιώτου .
Κουζελης,  Τσετσώνης, Καντζουρης, Πατσεας,
(Πάσχος, Κυραντώνης, Βικάτος, Παιδούλιας).

Επιμελητήρια – 
Δήμος Γαλατσίου  6-2

Παράσταση για ένα ρόλο από τα Επιμελητή-
ρια, που  παίζοντας από τα πρώτα λεπτά επι-
θετικά κατάφεραν να σημειώσουν έξι γκολ και
να πάρουν ευρεία νίκη με σκορ 6-2 επί του
Δήμου Γαλατσίου. Ο τελευταίος ΄κατάφερε να
ελέγξει το ρυθμό του πρώτου μέρους, όχι
όμως και το δεύτερο, όπου τα Επιμελητήρια
ήταν σαφώς ανώτερα. Στο 10’ ο Παπαιωάννου
άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 1-0, όμως η
απάντηση του Δήμου ήρθε στο 20’ με σουτ
του Κασαβά που έκανε το 1-1. Στο  23’ κέρδι-
σε πέναλτι ο Δήμος Γαλατσίου που κέριδσε ο
Κασαβάς το εκτέλεσε ο Μανδηλαράς αλλά ο
Παναγιωτόπουλος απόκρουσε και στη συνέ-
χεια η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Στο 27’ και
πάλι ο Παπαιωάννου με δεύτερο προσωπικο
γκολ έκανε το 2-1 με τον Δήμο να ισοφαρίσει
σε 2-2 με στο του Μανδηλαρά. Ακολούθησε
ένα τρίτο τέρμα από τον Παπαιωάννου που
για τρίτη φορά έδωσε το προβάδισμα στηνο-
μάδα του σημειώνοντας το 3-2 στο 55’.  Το τε-
λικό σκορ 6-2 διαμόρφωσε οΜουζακίτης με
χατ τρικ, κάνοντας τα τρια επόμενα γκολ (60’,
75’, 88’).  Διακρίθηκαν οι σκόρερ Παπαιωάν-
νου και Μουζακίτης από τους νικητές και οι
Κασαβάς, Μανδηλαρας και Κοσμάς Α από το
Δήμο.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Χριστό-
πουλος, Καπράλος, Χαλιάκας, Ντεγιαννάκης,
(Γεροκωνσταντής), Μπαλαδήμας,( Κοτσάνης),
Ματσούκας, Πιζάνιας (Μουζακίτης), Νίνος Στ.,
Νίνος Θ (Δήμος), Παπαιωάνου (Μαυρεαδά-
κης). 
Δήμος Γαλατσίου: Μπαντής Π., Μπαντής  Χρ.,
Σιώτας, Τζάνης,  Κοσμάς Στ.,  Μαχαίρας, Λυμ-
περης, Κασσαβάς, Μανδηλαρας,  Γεωργουλό-
πουλος Γ.,   Κοσμάς Α., (Τσούλος,  Μέμο).

ΟΑΕΕ/ΕΦΚΑ – Ταχ  Ταμ  1-1
Αμφίρροπος ο αγώνας μεταξύ δυο ομάδων
που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την
ήρεμη κυρίως ατμόσφαιρα που παρουσιάζουν
στον αγωνιστικό χώρο, προβάλλοντας πάντα
τις διαθέσιμες δυνατότητες που υ πάρχουν.
Ευκαιρίες χάθηκαν και από τις δυο μεριές,.
Από τη μεριά των φιλοξενουμένων πολύ κοντά
έφτασαν στο γκολ οι Χύκας, Συνδονινός και
Γιώτης, χωρίς ωστόσο  να τα καταφέρουν. Το
μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 20’ από τον Σι-
ούνα που πέρασε τρεις αντιπάλους του  και με
υποδειγματικό πλασέ  έκανε το 1-0, που παρέ-

μεινε μέχρι τη λήξη. Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Σιουνας, Χρησταράς, Παρλιάρος,
Μπούζης. 
ΟΑΕΕ /ΕΦΚΑ: Γεωργούλης,  Παρλιάρος,
Σταυρακάκης, Τσουβαλτζίδης , Σιούνας,
Μπούζης, Χρησταράς, Οικονόμου, Σαββίδης,
Φράγκος, Ευθυμίου, (Βλαχογιαννης, Κατσα-
βός, Ακτύπης, Λύκος).

Εμπορική – ΟΑΕΔ  2-7
Τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά στην ομάδα
των τραπεζικων που με πολλα κενα στην αμυ-
να και ανυπαρκτη επιθετική πρωτοβουλία βρέ-
θηκε να χάνει στο πρωτο μισάωρο με 3-0 και
στο ημίχρονο με 4-1. Από την άλλη ο ΟΑΕΔ,
.ήταν μια ομάδα που είχε σωστή ανάπτυξη και
καλή κυρίως επιθετική λειτουργία, κάτι που
την βοήθησε ώστε στο τέλος να αναδειχθεί νι-
κήτρια με σκορ 7-2. Αναμφίβολα η απραξία
ενός μηνός, έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο
στην εικόνα των ηττημένων. Το σκορ άνοιξε
στο 15’ ο Πανταζόπουλος που βρέθηκε σε
καλή μέρα και σημείωσε συνολικά τρια τέρμα-
τα . Το 0-2 έκανε ο Σαμωνάκης στο 22’,   για
να ακολουθήσουν άλλα δυο γκολ από τους
Ψυρίδη στο 28’ και ένα δεύτερο προσωπικο
του Πανταζόπουλου στο 37’ που έκαναν το 0-
4.  Η Εμπορική παρ’ όλα αυτά βρήκε το κου-
ράγιο και μείωσε σε 1-4 στο 40’ με τον Κου-
τσουπιά. Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξε τίποτε
για τον ΟΑΕΔ, που πιέσε και σημείωσε άλλα
τρια γκολ.  Αρχικά με τους Πανταζόπουλο (το
τρίτο συνολικά) στο 52’ και με τον Γεωργατζέ-
λη στο 65’, στέλνοντας το δείκτη στο 1-6. Η
Εμπορική μείωσε στο 72’ με τον Ανδρεάδη σε
2-6, για να κλείσει το  σκορ ο  Μακρής στο 78’
κάνοντας το τελικό 2-7.  Διακρίθηκαν οι Ψυρί-
δης Σιάσος, Σαμωνάκης Πανταζόπουλος από
τους νικητές.
Εμπορικη (ΕΝ.Α.Σ) : Παναγιωτίδης (70’ Σουρ-
βίνος) - Κεχαγιάς - Χρονόπουλος - Μιχαλό-
πουλος(46’ Δανέζης) - Μανωλάκος (55’ Πανα-
γιωτάρας) - Άνθης - Βαρδακώστας - Γιγκλάς
(60’ Λαντζόπουλος) - Ανδρεάδης - Ζήκος (70’
Κιουσης) - Κουτσουπιάς (70’ Τσάμπρας).
ΟΑΕΔ Κανελόπουλος, Συνέσιος, Βασιλείου,
Μακρής, Μπαρτζιώτης, Σταθόπουλος, Σιάσος,
Σαμωνάκης, Γεωργατζέλης, Ψυρίδης, Παντα-
ζόπουλος.

Τελωνειακοί – Εφοριακοί  1-0
Δύσκολα επικράτησαν οι Τελωνειακοί κόντρα στους Εφοριακούς με τους τελευταίους να βάζουν δύσκολα και να μην αφήνουν  τους αντιπάλους
τους, να επιβάλουν το δικό τους παιχνίδι. Άλλωστε κατά διαστήματα ο αγώνας ήταν ισορροπημένος και οι δυο μονομάχοι μοιράστηκαν τις ευ-
καιρίες και τις εντυπώσεις, εκτός από μια  με πρωταγωνιστή τον Σφύρη που στο 25’ έκανε το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό, παρά τις όποιες
προσπάθειες έγιναν μέχρι τη λήξη.  Η νίκη αυτή των Τελωνειακών είναι η δεύτερη στο πρωτάθλημα και με εννιά πόντους ήδη βρίσκεται στην 5η
θέση, έναν πόντο από τον 4ο ΟΑΕΔ, ενώ οι Εφοριακοί μετρούν την 4η ήττα στο πρωτάθλημα.
Tελωνειακοί: Παπαδόπουλος, Βαρβαρίγος, Καπραντζάς, Πρωτόπαππας, Μαντάς, Χασιώτης, Καφάσης, Κοκκώνης, Σφύρης, Νιανιός, Αγριμά-
κης, (Πολυχρονιδης, Μαρκουλάκης, Καραγιωργόπουλος, Μητρόπουλος).
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Κωτσοβίλης
Η ομαδα της ΟΔΥΕ, όχι μόνον τιμά το χώρο
του Αθλητικού Τομέα της ΑΔΕΔΥ, με την πα-
ρουσία της αλλά κυρίως εκείνο που έχει κάνει
όλους να μιλούν κολακευτικά είναι η εν γένει
συμπεριφορά των παικτών της κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα, που είναι μέσα σε αθλητικά
πλαίσια καιπάντα με σεβασμό προς τον αντί-
παλο. Βέβαια σ’ αυτό μεγάλη συμμετοχή
έχουν όλα όσοι σήμερα αγωνίζονται στην ομά-
δα, αλλά και  ιδιαίτερα ο Σωτήρης Κωτσοβί-
λης, που είναι ένας εκ των δημιουργών της.
Σημαντική η παρουσία του, διαχρονικά στην
ομάδα, αφού πάντα ήταν εκείνος που έβαζε
πλάτη, ώστε η ομάδα να λειτουργεί υποδειγ-
ματικά. Άλωστε η  ΟΔΥΕ πάντα   ήταν το ση-
μείο αναφοράς όλων των φίλων που  φόρεσαν
τη φανέλα κι αυτό δεν το έκρυψε ο Σωτήρης
λέγοντας τα εξής: «Για κάποιους η φανέλα της
ΟΔΥΕ, μπορεί και να μην έλεγε και τίποτε, διό-
τι όλοι αυτοί κοιτάζουν και κρίνουν μια ομάδα
από τη βαθμολογική τους θέση και ίσως να
έχουν δίκιο. Όμως εμείς όλοι που γίναμε φίλοι
φορώντας την, μας συνδέουν μεγάλοι δεσμοί
στενής φιλίας. Και δεν το κρύβω, πως μεγα-
λώσαμε μ’ αυτή. Ήταν αυτή που μας έδωσε
χαρές, αλλά και πολλές στενοχώριες ρε παιδί
μου! Ξεχνούσαμε τα προβλήματά μας, όταν

ξεκινάγαμε για το γήπεδο, αλλά τα δημιουρ-
γούσαμε εκεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν
μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ τους σφυγμούς
μας που πετάγονταν όπως το ελατήριο από
τους χαμηλούς στους υψηλούς και πάλι από
την αρχή. Αυτό  άλλωστε μας ενθουσίαζε και
μας έκανε να ψάχνουμε ο ένας τον άλλο και
όλοι μαζί να πηγαίνουμε στο γήπεδο για να

παίξουμε «μπάλα». Ο τρόπος του λέγειν…
Έτσι κοροϊδεύαμε ο ένας τον άλλο και όλοι
μαζί τους αντιπάλους μας. Και το λέω αυτό,
διότι εκείνο που μας ενδιέφερε πρωτίστως
ήταν η παρέα και η φιλία που είχαμε αναπτύ-
ξει στο γήπεδο και στη συνέχεια εκτός γηπέ-
δου και σε άλλους χώρους. Γι αυτό και ουδέ-
ποτε κυνηγήσαμε το αποτέλεσμα ή να φέρου-
με παίκτες, που θα μπορούσαμε, ώστε να ενι-
σχυθούμε.  Για μας η ομάδα που δημιουργή-
σαμε ήταν κάτι το ξεχωριστό, εκείνο που μας
γέμιζε τα άδεια Σαββατιάτικα πρωϊνα και μας
απέτρεψε να γίνουμε καφενόβιοι… Θα έχω
για πάντα μέσα στην καρδιά μου, όσο χρόνια
και να περάσουν αυτή την ομάδα, τους συμ-
παίκτες μου, τους αντιπάλους μου, τους διορ-
γανωτές τον Δημήτρη Μίχα, που έχει προσφέ-
ρει τόσα  πολλά στο ποδόσφαιρο της ΑΔΕΔΥ,
αλλά και όλους όσοι και με κάθε τρόπο συνερ-
γαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα το
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, θα μείνει να μου θυ-
μίζει μόνον όμορφες στιγμές, ακόμη και όταν
χάναμε και όλοι έσκυβαν το κεφάλι και στενο-
χωριόντουσαν!  Πέρασα αυτά τα τριάντα χρό-
νια υπέροχα και μοναδικά, που δεν θα τα ξε-
χάσω ποτέ».

Το ντέρμπι κορυφής μεταξύ της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
και του Υπ Εσωτερικώνέχει λήξει με το δείκτη
να δείχνει το καθαρό 3-0. Αναμφίβολα ήταν
μια νίκη που από δύσκολη έγινε εύκολη, χάρη
στην προσπάθεια και την αυτοπάρνηση των
παικτών του Βασίλη Τρίχου. Ο τελευταίος δου-
λεύει με όρεξη και πάθος και αναμφίβολα έχει
βάλει το δικό του λιθαράκι, ώστε το ποδοσφαι-
ρικό οικοδόμημα του ΥΕΘΑ να ψηλώσει ακόμη
περισσότερο και σήμερα ύστερα και από τη
νίκη επι του Υπ εσωτερικών να είναι στην κο-
ρυφή. Για το παιχνίδι αυτό και τη νίκη ο Τρίχος
δήλωσε τα εξής: «Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι
από την τελική έκβαση του αγώνα,αφού κατα-
φέραμε ένα δύσκολο παιχνίδι να το κάνουμε
εύκολο. Όλοι όσοι επιλέχτηκαν να αγωνιστούν
είναι αλήθεια πως έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό, κόντρα σε μια πολύ μεγάλη και ανταγωνιστική ομάδα όπως το
Υπ Εσωτερικών που έχει μέχρι σήμερα πολλές κατακτήσεις.  Βέβαια
πρέπει να δώσω τα εύσημα στουςπαίκτες μου, που έπαιξαν πειθαρ-
χημένα και βάση του πλάνου που είχαμε καταστρώσει και στο τέλος
βγήκαν νικητές. Θέλω να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και να επί-
σης να ευχαριστήσω από τη μεριά μου όλους όσοι μας βοηθούν και
μας  λύνουν οποια προβλήματα παρουσιάζονται».

ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ικανοποιημένος ο Σταμόπουλος
Απόλυτα ικανοποιημένος έμεινε ο προπονη-
τής της ΟΛΜΕ Θανάσης Σταμόπουλος, από
την εν γένει αγωνιστική λειτουργία της ομά-
δος του, αλλά κυρίως από τα τελειώματα  που
είχαν οι επιθετικοί του. Βέβαια γνωρίζει πολύ
καλά , πως η αντίπαλος ήταν μια ομάδα, που
η αγωνιστική της  κατάσταση δεν θα μπο-
ρούσε να ανταποκριθεί στην κρισιμότητα του
αγώνα, αλλά  έστω κι έτσι εκείνο που τον εν-
διέφερε το είδε δίχως άλλο. Πιο συγκεκριμένα
ερωτηθείς για τον αγώνα και τη νίκη αυτή τό-
νισε τα εξής: «Σίγουρα σεβαστήκαμε τον αντί-
παλό μας, που με την παρουσία του κοσμεί
το  πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ και μάλιστα είμα-
στε χαρούμενοι που οι παίκτες της,  παίζουν

καθαρό ποδόσφαιρο, παρά τα όποια χρόνια
έχουν παραπάνω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσοι αγω-
νίστηκαν, διότι  έπαιξαν σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν
πάρει. Εμείς θέλουμε να συνδυάσουμε το καλό ποδόσφαιρο και αν
είναι δυνατόν με το θετικό αποτέλεσμα  και όπου μας βγει.   Εκείνο
που έχει σημασία για μας είναι πως θέλουμε σε κάθε παιχνίδι να παί-
ζουμε ωραίο ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιόμαστε. Και τέλος θέλω
να δώσω τα συγχαρητήρια μου τόσο στους δικούς μου παίκτες, όσο
και στους αντιπάλους μας, για το καθαρό τους παιχνίδι».

Ο Σωτηρης Κωτσοβίλης

Ο Βασίλης Τρίχος
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