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Ακολουθώντας την παράδοση των ημερών η ποδο-
σφαιρική ομάδα της ΟΣΥΠΑ, μετά τη λήξη του
αγώνα της με την ΠΟΕΔΗΝ έκοψε την πίτα της

Μετά το τέλος του αγώνα με
την ΟΔΥΕ, τα Επιμελητήρια
έκοψαν την πίτα τους, όπου
το φλουρί έτυχε στο κομάτι
του Χρήστου Αλεξόπουλου

Το ντέρμπι των μικρομεσαίων  της Β’ κατηγορίας έληξε ισόπαλο 1-1. Αν και η  Εμπορική βρέ-
θηκε να χάνει απο τον ΕΦΚΑ 1-0, εν τούτοις στο δεύτερο τα “μάζεψε” και κατάφερε να φέρει

το παιχνίδι στα ίσα με τον Ανδρεάδη να κάνει το 1-1 στο 80’, που ήταν και το τελικό

Μεγάλη νίκη σημείωσε η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ που 
επικράτησε 4-0 της Πυροσβεστικής
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Με το ευρύ 4-0 επικράτησε το ΥΕΘΑ έναντι
της Πυροσβεστικής. Μια αρκετά καλή έμφανι-
ση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν σε
καλή μέρα τους περισσότερους παίκτες τους.
Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες εμφανί-
στηκαν νευρικές και δεν δημιούργησαν πολλές
φάσεις. Η καλή στιγμή για το ΥΕΘΑ ήρθε στο
39´, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Πα-
ρούση από αριστερά, ο Μουζής δεν έπιασε
όπως θα ήθελε την κεφαλιά, με αποτέλεσμα η
μπάλα να περάσει ξυστά από το δεξί κάθετο
δοκάρι του τερματοφύλακα της Πυροσβεστι-
κής. Στο δεύτερο μέρος οι πρωτοπόροι του
πρωταθλημάτος μπήκαν αποφασισμένοι να
πάρουν το ματς. Ο Καραβασιλειάδης άνοιξε το
σκορ στο 52´ με προσωπική ενέργεια και τε-
λείωμα. Ο Κουκόπουλος έκανε το 2-0 με κεφα-
λιά από κόρνερ του Μυκωνιάτη στο 59’. 3-0
από τον Αγγελίδη με πλασέ μετά από όμορφη
ασίστ του Καραβασιλειάδη στο 68’. Το τελικό
4-0 διαμόρφωσε ο Χρυσοβέργης στο 84’ με
κοντινό εντός περιοχής σουτ. Όπως προανα-
φέρθηκε όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΥΕΘΑ
πραγματοποίησαν μιά πολύ καλή εμφάνιση.
Ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Καραβασιλειάδης, Πα-
ρούσης, Αγγελίδης.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας
(65’ Αμανατίδης), Καστανιώτης, Μουζής (83’
Χρυσοβέργης), Παρούσης, Καραβασιλειάδης,
Σακκάς (46’ Σαχινίδης), Χαρακάκος (55´ Μυ-
κωνιάτης), Αγγελίδης (86’ Ζαμπάρας), Κουκό-
πουλος.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -  Δ.Ο.Ε. 4-1
Άνετη  ήταν η επικράτηση του Δήμου Αθηναί-
ων και όχι μόνον. Αλλά οι γηπεδούχοι κυρίως
στο δεύτερο μέρος, είχαν την πλήρη κατοχή
της μπάλας, κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν
μπήκε ποτέ στο γήπεδο σ’ αυτό το χρονικό
διάστημα!  Στο σκορ προηγήθηκε ο Δήμος
Αθηναίων στο 15’ με πέναλτι του Μαχαίρα, για
να ισοφαρίσει στο 25’ ο Βούκαλης με σουτ
έξω από την περιοχή κάνοντας το 1-1, με το
οποίο έληξε το ημίχρονο. Στην επανάληψη οι
γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και κατάφεραν να
αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο και το φρεσκάρισμα των αλλαγών τους, με
συνέπεια να σημειώσουν άλλα τρια γκολ, με
τον Τσαβδαρίδη να κάνει μάλιστα και χατ τρικ
(65’ 2-1, 75’ 3-1, 85’ 4-1). Πρωταγωνιστής του
αγώνα ο Τσαβδαρίδης με τα τρια γκολ που ση-
μείωσε, ενώ από τη πλευρά των ηττημένων
διασώθηκαν οι Ρεσίτης και Βούκαλης. 
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Εμμανουήλ, Πανάγος Αγιαννί-
δης, Μαραγκός, Χριστοδουλόπουλος, Βουκα-
λης, Κοντοβάς, Κουτσούκος, Σερέτης, Ελευθε-
ρίου (Γουναρίδης, Παπαδημητριου, Παπαθα-
νασίου , Γιώτης). 

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-  ΒΟΥΛΗ   2-0
Πιο δύσκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ,

επικράτησε το Υπ  Εσωτερικών, επί της Βου-
λής. Εκείνο που αξίζει να καταγραφεί είναι
πως σπουδαίο ρόλο στο όμορφο παιχνίδι ,
έπαιξε και το γήπεδο του Ρουφ, όπου έγινε ο
αγώνας, αφού πράγματι η άνεση του χώρου
έδωσε τη δυνατότητα στους δυο μονομάχους,
να τα δώσουν όλα. Το σκορ άνοιξε στο 35’
όταν ο Κϊτσης πλαγιοκόπησε και την κατάλλη-
λη στιγμή γύρισε την μπάλα στο πέναλτι
όπου ο Βαρυθυμιάδης με ωραία προσπάθεια
έκανε το 1-0.  Αυτό ήταν και το σκορ του πρώ-
του μέρους. Στην επανάληψη ο Μίχας έριξε
στον Παγκράτι στον αγώνα στη θέση του Χα-
ραλαμπόπουλου, που επανεμφανίστηκε ύστε-
ρα από μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα
ήταν από τους διακριθέντες. Πάντως το τελικό
2-0  διαμόρφωσε στο 75΄ ο  Κίτσης με ατομική
ενέργεια και ύστερα από ωραίο συνδυασμό με
τον Βαρυθυμιάδη.  Αυτή τη φορά, δεν υπάρχει
διακριθείς από τους νικητές, αφού όλοι αγωνί-
στηκαν με πάθος και όρεξη, ενώ ειδική μνεία
θα πρέπει να γίνει για τον Τάσο Στασινόπουλο,
που συνεχίζει τις εντυπωσιακές  τους εμφανί-
σεις. 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ : Μπάρτζος, Μίχας Ι., Χα-
ραλαμπόπουλος (Παγκράτης), Νακόπουλος,
Μαυρέλης, Στασινόπουλος, Γεωργόπουλος,
Κωτσιόπουλος, Κορμέτζας, Βαρυθυμιάδης, Κί-
τσης

Υπουργείο Γεωργίας - Υπουργείο Πολιτισμού
0-2 Πιο άνετα από ότι ίσως δείχνει το τελικό 0-
2 επικράτησε το Υπουργείο Πολιτισμού του
Υπουργείου Γεωργίας. Το ΥΠΠΟ πραγματο-
ποίησε γεμάτη και μεστή εμφάνιση, είχε υπο-
μονή στο παιχνίδι του και φρόντισε να εκμε-
ταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε και
να τις μετουσιώσει σε γκολ. Μάλιστα το σκορ
θα μπορούσε να λάβει και μεγαλύτερες δια-
στάσεις, καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν και
δυο δοκάρια. Από την αρχή της αναμέτρησης
το ΥΠΠΟ φάνηκε ότι είχε μεγαλύτερη άνεση
στις κινήσεις του, γινόταν πιο εύκολα απειλητι-
κό και έψαχνε το γκολ με καλύτερες προϋπο-
θέσεις. Τελικά στο 28' ο Καραμανίδης έγινε

αποδέκτης της εξαιρετικής μπαλιάς ακριβείας
του Στοϊκου και άνοιξε το σκορ. Το Υπουργείο
Γεωργίας έκανε προσπάθειες να ισοφαρίσει,
αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν καλά οχυρωμένα
τα μετόπισθεν τους και, συν τοις άλλοις, ήταν
πιο επικίνδυνοι στις επιθέσεις τους και έδει-
χναν ότι έψαχναν κι άλλο γκολ. Στο 43' έφτα-
σαν κοντά, αλλά το σουτ του Καραμανίδη βρή-
κε τελικά στο δοκάρι, στερώντας του την ευ-
καιρία να χριστεί σκόρερ ξανά στο ματς. Στο
δεύτερο ημίχρονο το ΥΠΠΟ ήταν πάλι εκείνο
που ήλεγχε το ρυθμό και ήταν πιο κινητικό, και
έψαξε το γκολ που θα κλείδωνε τη νίκη. Το
γκολ ήρθε στο 65' με κεφαλιά από τον Οικονό-
μου και ύστερα από έξοχη προσπάθεια του
Ζυγούρη, με το ΥΠΠΟ ουσιαστικά να τελειώνει
την υπόθεση νίκη, αφού το Υπουργείο Γεωρ-
γίας δεν έδειχνε να μπορεί να κάνει τη ζημιά.
Μια κεφαλιά του Κατσαβριά στο 77' θα μπο-
ρούσε να διευρύνει ακόμα πιο πολύ τη νίκη αν
δεν κατέληγε στο δοκάρι, αλλά σημασία έχει
ότι στο υπόλοιπο της αναμέτρησης το ΥΠΠΟ
έκανε σωστή διαχείριση του σκορ και δεν έδω-
σε πάτημα στον αντίπαλό του να απειλήσει, με
το τελικό σφύριγμα να το βρίσκει νικητή. Στο
25’ το Υπ Γεωργίας είχε δοκάρι σε σουτ εξ
επαφής του Μπαρμπαγιάννη, ενώ διακρίθη-
καν Γιαννόπουλος, Μπούρας και Σαλτερής.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Τζίντζος ( 55’ Γκιλά-
κης), Μπούρας, Σαλτερής, Κολυμπίρης ( 60’
Δρακόπουλος), Κυριάκου ( 65’ Σουβλερός),
Μπαρμπαγιάννης, Γούναρης ( 70’ Παναγιωτό-
πουλος), Κιούλος ( 30’ Φρουζάκης), Παπακώ-
στας, Γιαννόπουλος. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Παρλαμεντης,
Ζυγούρης, Φωτάκης, Μπαντουδάκης, Νιξης,
Στοϊκος, Καλογερόπουλος, Καραμανίδης, Κα-
τσαβριάς, Κουτσογιαννης, Μαντάς, Οικονό-
μου, Γκαβερας, Καραμαλίκης, Παύλου

Ο Δήμους Αθηναίων και ο Αθλητικός Τομέας,
συλλυπείται την οικογένεια του Κώστα Τσαγ-
καράκη για την απώλεια του αγαπημένου του
γιου του, που “έφυγε” σε ηλικία μόνον 30 ετών

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.  - Ο.Σ.Υ.Ο.  2-3
Παρότι από το 20’ η ΟΣΥΟ, αγωνίζονταν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Καιδατζή, εν τούτοις κατάφερε να επικρατήσει 3-2 της ΠΟΕ/Δ0Υ
και να προσθέσει ένα υπερπολύτιμο 3ποντο στη συλλογή της, κόντρα σε μια ομάδα, που πράγματι ως εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί.  Τώρα
όσον αφορά τον αγώνα Κόντρα στη ροή και παρότι η ΠΟΕ/Δ0Υ μπήκε πολύ δυνατά, εν τούτοις στο 6’ η ΟΣΥΟ κατάφερε να προηγηθεί 0-1 με
τον Μυστιλόγλου.  Οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα με πέναλτι, που κέρδισε ο Ζήσης και εκτέλεσε ο Γκόγκας κάνοντας το 1-1. Στην
επανάληψη ο ρυθμός ανέβηκε και παρότι η ΟΣΥΟ, έπαιζε με παίκτη λιγότερο, εν τούτοις βρήκε τον τρόπο και έστειλε στην μπάλα δυο φορές
στα αντίπαλα δίχτυα. Στο 65’ ο Καρίτζης κέρδισε πέναλτι και ο Μυστιλόγλου από την άσπρη βούλα έκανε το 1-2, ενώ ο ίδιος στο 72’ με υποδειγ-
ματικό πλασέ ανέβασε το δείκτη στο 1-3.  Η ΠΟΕ/Δ0Υ κατάφερε να μειώσει σε 2-3 προς τη λήξη του αγώνα με τον Καμίδη.  Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Μυστιλόγλου που έκανε και τα τρια γκολ, Καρίτζης,  Παπαχριστόπουλος και  Δήμος, ενώ  από την ΠΟΕ/Δ0Υ άρεσαν οι Καμίδης
και Ζήσης.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καναβάκης, Σακκάς, Παπαχριστόπουλος, Ροδίτης, Καιδατζής, Καρίτζης, Καπερώνης, Δήμος, Καλαλής, Μυστιλόγλου, (Τσα-
κνάκης, Πιας). 
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Ο.ΣΥ.Π.Α.  - Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.  1-2
Δύσκολη πλην σημαντική νίκη σημείωσε η ΠΟΕΔΗΝ, με αντίπαλο την
ΟΣΥΠΑ, μια ομάδα, απρόβλεπτη, που μπορεί τη μια αγωνιστική να παί-
ξει σπουδαίο ποδόσφαιρο και να κερδίσει και την επόμενη να ηττηθεί.
Στον αγώνα τώρα ο νόμος του ποδοσφαίρου ίσχυσε για άλλη μια φορά.
Όταν μια ομάδα (ΟΣΥΠΑ) χάνει στα πρώτα 20΄τρεις (3) κλασικές  ευκαι-
ρίες για να ανοίξει το σκορ , συγκεκριμένα  στο 8΄σουτ εντός περιοχής
του Μαγκάτου άουτ, στο 14΄ πλασέ του Γκάτση πάλι άουτ και στο
20΄σουτ του Αμουτζιά απέκρουσε ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμε-
νων καθώς και  μια άστοχη εκτέλεση φάουλ του Μαγειρίκα στο 22΄ (5 μέ-
τρα έξω από την περιοχή), τότε στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου θα
δεχθεί γκολ. Πράγματι στο 25΄σε εκτέλεση φάουλ πλάγια έξω από την
περιοχή του Πουρίκη και αδράνεια των αμυντικών της ΟΣΥΠΑ οι φιλοξε-
νούμενοι με κεφαλιά προηγήθηκαν σε 0-1 με τον Χατζή.  Πέρασαν 10΄για
να συνέλθουν οι γηπεδούχοι από την ψυχρολουσία και προσπάθησαν
να ισοφαρίσουν στο 37΄με σέντρα σουτ από δεξιά του Βλασάκη που πέ-
ρασε ανεκμετάλλευτη και στο 41΄με σουτ του Βασιλείου από αριστερά
μέσα στην περιοχή που το έστειλε όμως  πάνω στον τερματοφύλακα. Το
δεύτερο ημίχρονο ξεκινά με την ΟΣΥΠΑ στην επίθεση και σέντρα σουτ
που μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Από  το ελεύθερο βολέ του οποίου
και την κακή αντίδραση των κεντρικών αμυντικών της  ΟΣΥΠΑ ,πήδηξαν
και οι δύο μαζί για κεφαλιά χωρίς κάποιος να βρει την μπάλα ,με αποτέ-
λεσμα ο Γρηγορακάκης  να βρεθεί μόνος με τον Αγγελάκο και να κάνει το
0-2. Νέα ψυχρολουσία για τους γηπεδούχους και νέα προσπάθεια από
το 55΄για να επιτύχει κάποιο γκολ και να μπει στο παιχνίδι. Στο 57΄ο Γκά-
τσης μπαίνει μέσα στην περιοχή και την τελευταία στιγμή οι αμυντικοί με
προβολή έστειλαν την μπάλα κόρνερ . Νέα προσπάθεια του Γκάτση από
δεξιά στο 59΄ πάσα στον Μαγκάτο σουτ και άουτ. Στο 61΄ο Μαγειρίκας
πραγματοποιεί μπάσιμο από αριστερά και ανατρέπεται εντός της περιο-
χής. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Γκάτσης και 1-2. Μετά το γκολ η
ΟΣΥΠΑ συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση έχοντας στο 75΄ μια επικίν-
δυνη σέντρα του Βλασάκη από δεξιά αλλά ο επερχόμενος Αμουτζιας δεν
μπόρεσε να  σκοράρει στέλνοντας την μπάλα άουτ ενώ στο 78΄ο Λου-
βερδής μέσα στην περιοχή  δεν μπόρεσε να πιάσει το κατάλληλο σουτ
γιατί παρενέβει την τελευταία στιγμή αμυντικός με προβολή. Έχοντας
όμως ανοιχθεί η ΟΣΥΠΑ βρήκε ευκαιρία η ΠΟΕΔΗΝ στο 80΄σε αντεπίθε-
ση να βρεθεί κοντά στο 1-3 αλλά ο Αγγελάκος απέκρουσε το σουτ στο
τετ α τετ. Τελευταία ευκαιρία της ΟΣΥΠΑ στο 87΄ σε σουτ του Μαγειρίκα
και απόκρουση του τερματοφύλακα σε κόρνερ.   Να σημειωθεί ότι τα τε-
λευταία 15΄, προφανώς λόγω κούρασης, οι παίκτες της ΠΟΕΔΗΝ είχαν
συχνούς τραυματισμούς με αποτέλεσμα ο διαιτητής να μας ενημερώσει
ότι θα έχουμε 3 ΄ καθυστερήσεις. Αντί  αυτού όμως σφύριξε την λήξη στο
89΄. Από την ΟΣΥΠΑ διακρίθηκαν  οι Κοτσοβός (κορυφαίος) Βλασάκης
και Μαγκάτος, ενώ  από τους νικητές οι Πουρίκης, Γρηγορακάκης, Χα-
τζής.
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης): Αγγελάκος, Κουτρουμπής, Μαγειρίκας, Μουσουν-
τάς, Κοντογεώργης, Κοτσοβός, Βασιλείου (55’ Λουβερδης), Βλασάκης,
Μαγκάτος, Αμουτζιάς, Γκάτσης (νιώτης, Κίτσιος).

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ
Μετά την λήξη του αγώνα με την ΠΟΕΔΗΝ,  παρά την στεναχώρια λόγω
της ήττας, η ΟΣΥΠΑ έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίττα μέσα σε ζεστό και
φιλικό κλίμα. Από την Ομοσπονδία παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος Κώστας
Τριανταφύλλου, ο οποίος έκοψε και την πίττα, και το μέλος Μιχάλης Κω-
στής. Όπως πάντα ο μπουφές ήταν πλούσιος . Το φλουρί κέρδισε ο Σπύ-
ρος Νιώτης. Η ομάδα της ΟΣΥΠΑ, με υποκινητή  τον προπονητή της,
ανέκαθεν κατά την διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς διοργάνωνε,
διοργανώνει και θα προσπαθήσει να το συνεχίσει και στο μέλλον , με την
βοήθεια της Ομοσπονδίας, φίλων και χορηγών   συγκεντρώσεις  για χα-
λάρωση και διασκέδαση των παικτών της.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού με αντίπαλο την ΟΔΥΕ τα Επιμελητήρια
έκοψαν της πιτας τους, με μεγάλο τυχερό έναν από τους πρωτεργά-
τες στην δημιουργία αυτής της ομάδας και παλαίμαχο πλέον, τον
καλό φίλο και συνάδελφο Χρήστο Αλεξόπουλο!! Ενώ όλοι του ευχήθη-
καν  καλή και δημιουργική χρονιά και να είναι πάντα έτσι τυχερός!!!
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4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  3-5
Εκείνο που πρέπει κανείς να κρατήσει από
τον αγώνα του Σαββάτου, είναι το γεγονός,
πως παρότι οι Εφοριακοί βρέθηκαν πίσω στο
σκορ, με τον δείτκτη να  δείχνει 3-0, εν τοίτοις
δεν πτοήθηκαν και  στη συνέχεια , καταβάλ-
λοντας  υπεράνθρωπη πραγματικά  προσπά-
θεια, έφεραν τον αγώνα στα ίσα, κάνοντας το
3-3! Όμως αυτή η προσπάθεια  είχε και την
αρνητική  του  απόρροια, αφού ο Δήμος Γαλα-
τσίου  ανέβασε στροφές και κατάφερε να ση-
μειώσει άλλα δυο γκολ, παίρνοντας μεγάλη
νίκη  με το δείκτη να δείχνει το 5-3.  Το σκορ
άνοιξε στο 10’ ο Κοσμάς Α., για να διπλασιά-
σει τα τέρματα στο 15’ ο Παπαδόπουλος κάνο-
ντας το 0-2, ενώ μετά από πέντε λεπτά ο Κο-
σμάς Α. με δεύτερο προσωπιικο γκολ έκανε το
0-3. Στο λεπτό αυτό οι Εφοριακοί αφυπνίστη-
καν και όχι μόνον, αλλά ανέβασαν την απόδο-
σή τους καταφέρνοντας να ισοφαρίσουν σε 3-
3!  Και ο Χρήστος Γκίκαςέδωσε το σύνθημα,
μειώνοντας αρχικά στο 30’ σε 1-3 με σουτ, για
να ακολουθήσουν ο Τριανταφύλλου στο 35’ με
σουτ να μειώσει σε 2-3 και πέντε λεπτά πριν
τη λήξη του πρώτου μέρους ο Κυριακού να
φέρνει τον αγώνα στα ίσα κάνοντας το 3-3.
Στην επανάληψη ο Δήμος ήταν καλύτερος και
πιο ουσιαστικός με συνέπεια να πάρει και τη
νίκη. Στο 60’ με τον Παπαδόπουλο και στο 80’
με τον Μανδηλαρά,  έκαναν το 3-5, που ήταν
και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Μπαντής Χρ που ήταν  και ο   MVP, Κοσμάς
Χρ., Παπαδόπουλος  ενώ από τους Εφορια-
κούς οι  Γκίκας Χρ. και  Κυριακού. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π., Μπαντης
Χ., Κοσμας Σ., Κοσμας Σ., Κοσμας Α.,  Τζανης
Σιωτας, Γεωργουλοπουλος Θ., Παπαδόπου-
λος , Μανδηλαρας Παντελιας (Γεωργουλοπου-
λος Γ., Τσουλος) 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Ο.Α.Ε.Δ.  3-3
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των
δυο ομάδων και παρά τα έξι γκολ που σημει-
ώθηκαν.  Στο σκορ προηγήθηκαν οι Τελωνει-
ακοί στο 16’ με πέναλτι του Μαντά, με το
οποίο έληξε  και το πρώτο μέρος. Στην επανά-
ληψη που ήταν και η πιο συναρπαστική ενότη-
τα όπου  οι Τελωνειακοί  στο 55’ προηγήθηκαν
2-0, όταν ο Αγριμάκης, μετά από μπάσιμο και
σέντρα του Σφύρη από δεξιά, έπιασε απευθεί-
ας εναέριο μονοκόμματο σουτ μέσα από την
περιοχή, η μπάλα στην εσωτερική πλευρά του
οριζόντιου δοκαριού και στο δίχτυα. Από τα
καλύτερα γκολ σε δημιουργία και εκτέλεση
που βλέπουμε στα γήπεδα. Και στο σημείο
αυτό ο ΟΑΕΔ πάτησε γκάζι ανατρέποντας τα
πάντα και γυρίζοντας το δείκτη στο 2-2! Αρχικά
ο Μανωλιάδης στο 60’ μείωσε σε 2-1 και μετά
από πέντε λεπτά ο Σταθόπουλος έκανε το 2-2.
Όμως οι Τελωνειακοί «χτύπησαν» και πάλι με
τον Αγριμάκη που με σουτ στο 85’ έδωσε το

προβάδισμα κάνοντας το 3-2. Όμως ο ΟΑΕΔ
δεν είχε την τελευταία του λέξη και με τον από
μηχανής θεό Χρήστο Μπαρτζιώτη διαμόρφω-
σε το τελικό 3-3! Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι,
που όπως εξελίχθηκε, ο ΟΑΕΔ κατάφερε στο
τέλος να «κλέψει» την ισοπαλία. Από τους ΤΕ-
ΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ που έπαιξαν πολύ καλά, ιδίως
στο β΄ ημίχρονο που δεν είχαν κόντρα τον
αέρα, δεν υστέρησε κανείς, ενώ με τον Σφύρη
έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες για αύξηση του
σκορ. Από τους νικητές διακρίθηκαν οι Μα-
κρής, Σταθόπουλος και Ψυρίδης
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Παπαδόπουλος Παναγιώτης,
Καπραντζάς Παναγιώτης, Καραγιωργόπουλος
Γιώργος, Μαντάς Γιώργος, Μίνης Αλέξανδρος,
Καφάσης Θόδωρος, Χασιώτης Αργύρης, Ηλιό-
πουλος Διονύσης, Κοκκώνης Γιώργος, Σφύ-
ρης Σωτήρης, Αγριμάκης Γιώργος (Μητρόπου-
λος Σωτήρης, Βαρβαρίγος Γιώργος).
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζης, Συνέσιος, Γκλάβας, Μα-
κρής, Δημητροκάλης, Μπαρτζιώτης, Σταθό-
πουλος, Ψυρίδης, Μήτσουρας, Μανωλιάδης,
Κανελόπουλος.

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Ο.Λ.Μ.Ε.  1-0
Με 11 άδα ανάγκης παρατάχθηκε το Υπ Παι-
δείας κόντρα στην ΟΛΜΕ. Και παρ’΄ όλα αυτά,
οι τυπικά γηπεδούχοι  έδειξαν αρετές και παί-
ζοντας για την ουσία , κατάφεραν να πάρουν
μεγάλη νικη κόντρα σε έναν ανταγωνιστικό αν-
τίπαλο όπως η  ΟΛΜΕ. Η τελευταία είχε τη
φλύαρη υπεροχή του αγώνα, δημιούργησε κά-
ποιεςν ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να γίνουν
γκολ. Το χρυσό γκολ της αναμετρησης που
έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Υπουργείου
σημείωσε  στο 60’ ο Μητσιάκης με σουτ καια-
φου πρώτα η μπάλα βρήκε σε πόδι αμυνομέ-
νου.  Διακρίθηκαν από  τους νικητές   οι Γεωρ-
γίου, Μητσιάκης, ενώ  από την ΟΛΜΕ ο Λιά-
σκος. 
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Γεωργίου, Κούσουλας, Πατή-
λας, Χαλίλης, Πιπιλίκας, Ηλιάκης, Παρούσης,
Ιορδανόπουλος, Μυταλούδης, Μητσιάκης, Κω-
στόπουλος, (Τσιόκρης).
ΟΛΜΕ:Δρακονταειδής, Ιωάννου, Λιάσκος, Πα-
πιωάννου, Λύτρας, Γερογιάννης, Τσιγκούλης,
Ζαρνάβαλος, Χαρισόπουλος, κρασώνης, Τσίν-
τζος, (Τσόκρης, Αποστολόπουλος, Βουτυρέας,
Μπούκας, Γαριπίδης, Νικόπουλος, Σπαντιδά-
κης).

Ένα ματς που γρήγορα θα ξεχαστεί και από
τις δύο ομάδες με ενα αποτέλεσμα που κρινε-
ται δίκαιο βαση απόδοσης των δυο ομάδων .
Χωρις πολλες ευκαιρίες με τους τραπεζικους
να εχουν το έλεγχο του ματς και την ομάδα του
ΕΦΚΑ να έχει σαν πρώτο μέλημα να αμύνεται
σωστά κάτι που κατάφερε με επιτυχία και που
σε μια βαθια μπαλιά γύρω στο 30’ έδωσε την
ευκαιρία να προηγηθεί με 1-0 με κεφαλιά του

Οικονόμου σε παράλληλη σέντρα του Μπού-
ζη.  Το δευτερο ημιχρονο ξεκινάει στο ιδιο μο-
τίβο με το πρωτο με τους τραπεζικους να θέ-
λουν να ισοφαρίσουν αλλα να μην δημιουρ-
γούν κλασικες ευκαιρίες στην αντίπαλη εστία .
Σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε ο τραυματισμός
δυο παιχτών της Εμπορικής ( Ανθης και Καλο-
μενίδης) που συγκρούστηκαν στο αέρα μεταξύ
τους με αποτέλεσμα να τραυματιστουν και οι
δύο στο κεφάλι και να τους τοποθετηθούν
ράμματα . Μετα την ολιγόλεπτη διακοπή και
τις αναγκαστικές αλλαγές που έγιναν η ομαδα
των τραπεζικων συνέχισε την πίεση και κατά-
φερε να ισοφαρίσει στο 80’ με σουτ του Ανδρε-
άδη.  Ο  ΕΦΚΑ θα μπορούσε να κλέψει το
ματς αλλα στην πιο κλασική ευκαρία ο Λιάρος
απέκρουσε ενστικτωδώς και κρατησε την ισο-
παλία για την ομάδα των τραπεζικών. Δεν
υπήρξε υστερήσας από την ομάδα του ΕΦΚΑ. 
ΕΝ.Α.Σ : Λιαρος - Κεχαγιάς - Μανωλάκος - Μι-
χαλόπουλος (55’ Καλλομενίδης 70’ λτρ Κότσι-
ρας Στ) - Δανέζης (65’ Γιγκλας) - Άνθης (70’ λ
τρ Τσάμπρας) - Ορφανός (70’ Κιούσης) - Ραγ-
κούσης (75’ Λαντζόπουλος ) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ -  Ο.Δ.Υ.Ε.  5-0
Επιστροφή στις νίκες για τα Επιμελητήρια που
δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα απέναντι στην
ομάδα των δικαστικών υπαλλήλων. Δυο γκολ
στο πρώτο ημίχρονο και τρία στο δεύτερο δια-
μόρφωσαν το τελικό σκορ που έδωσαν το δι-
καίωμα στους γηπεδούχους να διατηρήσουν
την πρώτη θέση και να συνεχίσουν ακάθεκτοι
την πορεία τους προς την κατάκτηση του φετι-
νού τιτλου. Η διαμόρφωση του σκορ ήταν ως
εξής: 1-0 Κοτσάνης (14') 2-0 Μουζακίτης (41')
3-0 Παπαϊωάννου (60') 4-0 Κοτσάνης (68') 5-0
Μουζακίτης (77'). Παρά την αγωνιστική υπερο-
χή των αντιπάλων της η ΟΔΥΕ, κατάφερε να
τους «καρδιοχτυπήσει», όταν το σουτ που
πραγματοποίησε ο Πατσέας σταμάτησε στο
δοκάρι. Δεν υπήρξε υστερήσας από τους νικη-
τές, ενώ από την ΟΔΥΕ άρεσαν οι  Δανιηλί-
δης,  Παπαπαναγιώτου και , Στοικος
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Χριστό-
πουλος, Καπράλος, Χάλιακας, Ντεγιαννάκης,
Ματσούκας, Μπαλαδήμας, Μαυρεδάκης, Μου-
ζακίτης, Αντωνίου, Κοτσάνης, (Δήμος, Ζιάκας,
Παπαϊωάννου, Γεροκωσταντής, Πιζάνιας, Νί-
νος Θ.)
ΟΔΥΕ: Φαλουτσος,  Παπαμιχαήλ,  Βούζας,
Δανιηλίδης,  Καντζουρης,  Παπαπαναγιώτου,
Στόικος,  Πατσέας,  Βέργος, Βικάτος,  Κουζέ-
λης. 

Γ.Λ.Κ. - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1-2 
Δυνατή μάχη ανάμεσα στις δυο ομάδες, με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να παίρνει δύσκολη νίκη με 1-2 απέναντι στο μαχητικό ΓΛΚ. Οι δυο
ομάδες έπαιξαν με ξεκάθαρο σκοπό τη νίκη και έδωσαν μάχη στήθος με στήθος, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να πάρει ωραίο χρώμα, μένον-
τας απρόβλεπτη μέχρι το τέλος. Στο πρώτο ημίχρονο οι δυο αντίπαλοι κοίταξαν κυρίως να μην δώσουν πάτημα ο ένας στον άλλο να απειλήσει,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγιναν φάσεις, και μάλιστα κλασσικές. Μια σπουδαία απόκρουση του Μαρσώνη κράτησε το σκορ στο 0-0, στε-
ρώντας από τον ΓΛΚ την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο ματς. Αυτό το κατάφερε στην πορεία Μελιτινός, ο οποίος έκανε το 1-0 και έβα-
λε μπροστά την ομάδα του στο παιχνίδι. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έβγαλε αντίδραση και κυνήγησε την ισοφάριση, η οποία ήρθε τελικά στο
70' έπειτα από σουτ του Ιατρίδη. Με το ματς να έχει ανοίξει πιο πολύ πλέον, όλα έδειχναν ότι ο νικητής, αν υπήρχε θα κρινόταν στις λεπτομέρει-
ες. Η ζυγαριά, όμως, δεν έγερνε ξεκάθαρα προς το μέρος κανενός και το φινάλε κατέληξε να είναι απρόβλεπτο. Στο 85' ο Ιατρίδης με πλασέ δι-
πλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και έγραψε το 1-2, ολοκληρώνοντας έτσι την ανατροπή για την ομάδα του. Στα εναπομείναντα λεπτά, το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αμύνθηκε σωστά και κράτησε το προβάδισμα, παίρνοντας μια σημαντική νίκη όπως εξελίχθηκε το ματς. Διακρίθηκαν
από τους νικητές ο Μαρσώνης, ο Παπαϊωάννου και φυσικά ο σκόρερ των δυο τερμάτων Ιατρίδης, και από τους ηττημένους οι Μελιτινός, Δήμος,
Φραγκουδάκης και Αναγνώστου.
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