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Στις 9-1-2018, έχει οριστεί το πρώτο ραντεβού του
νέου έτους (15.30) και παράλληλα το πιο σημαν-
τικό, αφού εκτός της κλήρωσης του κυπέλλου,
πρόκειται να γίνουν βαρυσήμαντες ανακοινώσεις. 

Ο Λεωνίδας Καπατσώρης της
ΟΣΥΟ, παραδέχεται πως η ομάδα
του, είναι ένα μείγμα αγάπης και σε-
βασμού. Σελ 3

Απο τις φετινές ομάδες - έκπληξη του πρωταθλήματος αναμφίβολα είναι και η ΔΟΕ. Μέχρι σή-
μερα έχει κάνει το εκπληκτικό 6Χ6 και με έναν αγώνα λιγότερο βρίσκεται στη 2η θέση του

βαθμολογικού πίνακα της Α’ κατηγορίας 

Η Οργανωτική Επιτροπή εύχεται σε όλους 
καλη πρωτοχρονιά με υγεία και χαμόγελα
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2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Υπ Εσωτερικών – ΟΣΥΟ  1-3
Η αγωνιστική απειθαρχία που παρατηρήθηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με την ΟΣΥΟ,
στάθηκε αιτία, ώστε να μην μπορέσει η ομάδα
του Υπ Εσωτερικών, να ανταποκριθεί στη με-
γάλη σημασία του αγώνα με αποτέλεσμα να
βρεθεί πίσω στο σκορ ακόμη και με 2-0!  Το
σκορ αντικατοπτρίζει πλήρως  την εικόνα του
αγώνα και ήταν δίκαιο. Το πρώτο μέρος έληξε
0-0, ενώ το δεύτερο επιφύλαξε πολλές εκπλή-
ξεις. Ο Μυστίλογλου σε ένα ακόμη παιχνίδι
έδειξε την ευκαιρία του στο σκοράρισμα και με
δυο προσωπικά του γκολ στο 55’  και στο 67’
με πλασέ έκανε το 0-2.  Το Υπουργείο κατόρ-
θωσε και μείωσε με πλασέ του  Στασινόπου-
λου όταν σούταρε ο Κϊτσης και ο Ζαμπάρας
απόκρουσε χωρίς να συγκρατήσει την μπάλα
για να φτάσει στον σκόρερ, που έκανε το 1-2.
Το τελικό 1-3 διαμόρφωσε στο 79’ ο Καπερώ-
νης μέσα από την περιοχή με πλασέ.  Πολύ
σωστό κι έξυπνο στήσιμο της ομάδος από
τους Καπατσώρη και Γεωργαντίδη , που πή-
ραν τα εύσημα από τον Μϊχα μετά το τέλος του
αγώνα.  Δοκάρι είχε ο Καϊδατζής στο 78’ με
σουτ.
Υπ Εσωτερικών :  Μπάρτζος, Δημητρόπουλος,
Χαραλαμπόπουλος, Μίχας Ι., Κωτσιόπουλος,
Καστάνης, Κίτσης, Καραγιάννης, Βαρυθυμιά-
δης,  Στασινόπουλος, Γεωργόπουλος, (Μίχας
Δ., Κορμέτζας, Μακρίδης, Παγκράτης, Πλα-
τής).
ΟΣΥΟ  : Ζαμπάρας, Καϊδατζής, Καναβάκης,
Πιας, Σακκάς, Λυμπέρης, Καπερώνης, Δημος,
Μυστίλογλου, Καλαλής, Ροδίτης, (Παπαχρι-
στόπουλος).

Υπ  Γεωργίας – Βουλή   1-4
Ανώτερη η ομάδα της Βουλής επέβαλε από
την αρχή το ρυθμό της και έφτασε σε μια εύκο-
λη νίκη. Το σκορ θα μπορουσε να είναι και με-
γαλύτερο αν οι ποδοσφαιριστες της Βουλής
ήταν λίγο πιο ευστοχοι Το 0-1  για τη Βουλή
έγινε όταν ο Ξαφάκης έβγαλε τη σέντρα και ο
Κουτρομάνος με προβολή έστειλε την μπάλα
στα δίχτυα στο 5΄λεπτο πολύ καλή στιγμή με
τον Ζούγκα σε μονοκόματο σουτ έξω από την
περιοχή , μετά από κορνερ του Ξαφάκη , η
μπάλα ελαχιστα αουτ άλλο ένα πολύ καλό
κορνερ του Ξαφάκη συρτά προς τα έξω και ο
Γουργιώτης με τη μια πολύ δυνατό σουτ η
μπάλα καρφώθηκε με δυναμη στα δίχτυα για
το 2-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Άλλη μια ευκαιρία με για τη Βουλή με τον Σου-
μελίδη να κάνει το πολύ δυνατό σουτ έξω από
την περιοχή η μπάλα έξυσε το δοκάρι  Το Γε-
ωργίας μείωσε σε  1-2 με τον Κυριακού με
σουτ.  Μεγάλη ευκαιρία για τη Βουλή με τον

Ζούγκα να βγαίνει απέναντι από τον τερματο-
φύλακα αλλά ο κήπερ του υπουργείου κατάφε-
ρε να σώσει την ομάδα του. Δε συνέβη όμως
το ιδιο μετά από λίγο όταν ο Εμιρζάς έβγαλε
με πολύ ωραία κάθετη πάλι τον Ζουγκα απέ-
ναντι από τον τερματοφύλακα και ο επιθετικός
της Βουλής αυτή τη φορά δεν αστόχησε για το
3-1 Στην αμέσως επόμενη φάση ο Ζουζουλής
πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με
σουτ έκανε το 4-1. Δοκαρι είχε το Υπουργείο
στ 46’ με τον Χατζηδιαμαντή.  Καλή απόδοση
είχαν όλοι όσοι έπαιξαν. Από τους ηττημένους
προσπάθησαν οι Ζέρβας, Κυριακού και Τσίν-
τζος. 
Βουλή: Φιλλιντόπουλος Σουμελίδης Γροντής
Τσαμαδής Γουργιώτης Καρανάσος Ματσού-
κας Ξαφάκης Ζούγκας Κουτρομανος Ζουζου-
λής (Κουρούτης Πασχαλίδης Τσούμας Κού-
τρας Εμιρζάς )

ΠΟΕ/Δ0Υ – ΠΟΕ/ΥΕΘΑ  1-2
Δύσκολη νίκη για τους πρωτοπόρους του
ΥΕΘΑ επί της ΔΟΥ με σκορ 1-2. Συγκεντρω-
μένοι μπήκαν στο ματς οι παίκτες του Βασίλη
Τρίχου και δημιούργησαν 4 πολύ καλές φά-
σεις, δύο εκ των οποίων βρήκαν στόχο, με
αποτέλεσμα το σκορ στο ημίχρονο να είναι 0-
2. Το πρώτο γκολ, με έξοχο τελείωμα του Αγ-
γελίδη μετά από ασίστ του Αμανατίδη στο 10´.
Το 0-2 ήρθε στο 26’ όταν ο Κουκόπουλος με
σέντρα ακριβείας, βρήκε στην περιοχή τον Κα-
ραβασιλειάδη και εκείνος σκόραρε με απευθεί-
ας πλασέ στον αέρα.  Μετα το 30’ οι γηπεδού-
χοι ισορρόπησαν τον αγώνα και θα μπορού-
σαν να είχαν αλλάξει το αποτέλεσμα. Όμως
στο 30’ ο Ζαρωτιάδης σε κενό τέρμα αντί να
πλασάρει προτίμησε να σουτάρεις στέλνοντας
την μπάλα άουτ! Στο 40’ ο Γκογκας έκλεψε την
μπάλα προχώρησε μέσα στην περιοχή δέχθη-
κε ένα μαρκάρισμα από πίσω, χωρίς να πέσει

ο διαιτητής έδειξε παίζεται και ο ίδιος αντί να
πλασάρει στο άδειο τέρμα προτίμησε να σπά-
σει στον Κρητικό , αλλά η μπάλα βρήκε σε
πόδι αμυνομένου και απομακρύνθηκε! Ενώ
στο 44’ ένα δυνατό σουτ  απόκρουσε σωτήρια
ο Δώριζας.  Στο β´ μέρος η ΔΟΥ μπήκε πιο δυ-
νατά, πήρε την κατοχή, έβγαλε δυό τρεις φά-
σεις και τελικά μείωσε με όμορφο σουτ του
Γκόγκα στο 65´. Εκεί το ματς έγινε ντέρμπι. Οι
μεν πάλεψαν να φύγουν με το “διπλό”, οι δε
να ισοφαρίσουν. Τελικά το σκορ δεν άλλαξε
και το ΥΕΘΑ πήρε μια ακόμη σημαντική νίκη.
Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται για τη φάση
του 85’ όπου ο Βλάχος πήρε την μπάλα έξω
από την περιοχή κι ενώ ήταν μέσα στην περιο-
χή δέχθηκε ένα αντικανονικό μαρκάρισμα με-
συνέπεια να πέσει κάτω, χωρίς ο διαίτητής να
υποδείξει το πέναλτι, παρότι έκανε τη κίνηση
αρχικά.   Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, το fair
play της ομάδας του ΥΕΘΑ, όταν σε σουτ του
Αγγελίδη στο 34´ η μπάλα βρήκε την εξωτερι-
κή πλευρά των διχτυών της ΔΟΕ, επόπτης και
διαιτητής έδειξαν γκολ, παίκτες, προπονητής
και πάγκος των φιλοξενούμενων συμβούλε-
ψαν τους διαιτητές ώστε να δοθεί άουτ.   Δεν
βρέθηκαν στην καλή τους μέρα αρκετοί παί-
κτες των φιλοξενούμενων, ενώ διακρίθηκαν οι
Δώριζας, Γιαννακάκης και ο Αγγελίδης. Και
από τους ηττημένους οι Κολκουβίνης, Γκόγ-
κας, Ζαρωτιάδης, Βέρρος, Βλάχος,
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κολκουβίνης, Χρήστουμ, Φλέσσας,
Καμίδης, Γκόγκας, Μηλαδόπουλος, Ζωχιός,
Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Ζαρωτιάδης (Ξυ-
πολιάς, Φτούλης Ε., Γακόπουλος, Αντωνάτος). 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δώριζας, Αμανατίδης (39´ Χρυ-
σοβέργης), Καστανιώτης, Βάγιας, Γιαννακά-
κης, Μουζής, Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος
(78´ Παρούσης), Αγγελίδης (60´ Κομπορόζος),
Σαχινίδης (50´ Μυκωνιάτης), Κουκόπουλος. 

Δήμος Αθηναίων – Πυροσβεστική  1-1
Παρότι προηγήθηκε στο σκορ δεν κατάφερε στο τέλος να πάρει τηνίκη που τόσο ήθελε ο Δημος Αθηναίων, προκειμένου να επανέλθει  στο σερί
που είχε κτίσει λίγο πριν τον αγώνα με το ΥΕΘΑ την προηγούμενη αγωνιστική που ως γνωστό ηττήθηκε 2-1.  Η Πυροσβεστική  πρόσεξε το παι-
χνίδι, δεν βιάστηκε έκανε την ισοφάριση και με μεστή διαχείριση του σκορ πήρε έναν πολύτιμο πόντο κόντρα σε έναν δύσκολο αντίπαλο, όπω ς
ο Δ ήμος Αθηναίων. Το σκορ άνοιξε στο 30’ ο Ροντρίγκεζ με σουτ, κάνοντας το 1-0, με το οποίο οι δυο μονομάχοι πήγαν στα αποδυτήρια.  Στην
επανάληψη η Πυροσβεστική που   βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ κατάφερε να ισοφαρίσεις το 65’ με τον Γρηγοράκο, που έκανε το 1-1, που ήταν
και το τελικό. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βλαχοκυριάκος, Τέγας Λουκιπούδης, Πλιατσικούρης, Μουρίκης, Μήτσης, Αγόρος, Κασιώλας, Γρηγοράκος, Φραγγούλης, Κιέ-
ζος (Κύρκης, Γκαβέλας, Αθανασόπουλος, Καυκας).
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Το πάθος του για την ομάδα που
εκπροσωπεί δεν μπορεί να συγ-
κριθεί με τίποτε. Γιατί απλά δεν
υπάρχει το μέτρο. Ο Λεωνίδας Κα-
πατσώρης, που τα τελευταία χρό-
νια έχει επωμιστεί το τεράστιο
βάρος και την ευθύνη, να οδηγήσει
την ομάδα της ΟΣΥΟ στα δύσκολα
μονοπάτια της μεγάλης κατηγο-
ρίας , απέδειξε πως διαθέτει μεγά-
λες… πλάτες. Από τα  πιο παλιά
πρόσωπα στο χώρο, αν μη τι
άλλο,  ξεχωρίζει απλά γιατί  κά-
ποια πράγματα τα θεωρεί αυτο-
νόητα, όπως το επίσημο ραντεβού
με τους φίλους κάθε Σάββατο,
όπως χαρακτηριστικά λέει όταν
ρωτήθηκε σχετικά. Σήμερα από τη
θέση του Τμηματάρχη Συντάξεων
του Δημοσίου του ΓΛΚ, πράγματι
τιμά το ποδόσφαιρο της ΑΔΕΔΥ ,
με την παρουσία του και όχι
μόνον, αλλά και από τον πάγκο,
προσφέρει τεράστιο έργο, που
είναι χρήσιμο.  Ήταν εκείνος που
το 1997,μαζί με τους Ευαγγέλου,
Παργανά, Κοσμά, Καλλιώρα,
πήραν την πρωτοβουλία και ίδρυ-
σαν την ομάδα της ΟΣΥΟ, που
σήμερα πρωταγωνιστεί στο πρω-
τάθλημα της Α’ κατηγορίας. 
-Πότε ήταν δύσκολα, παλιότερα
ή σήμερα;
- Σήμερα, πολλά πράγματα έχουν
αλλάξει προς το χειρότερο, όσον
αφορά τις συνθήκες εν γένει. Και
σε συνδυασμό με την οικονομική
κρίση, η οποία μας έχει επηρεάσει
όλους και σε όλα τα επίπεδα, είναι
δύσκολο να προβλέψει την επό-
μενη μέρα. Παλιότερα ήταν διαφο-
ρετικά και κυρίως σημαντικό ρόλο
έπαιζε και η ηλικία. Ήμασταν όλοι
πιο μικροί και είχαμε περισσότερη
όρεξη, με λιγότερα προβλήματα.
Σήμερα απλά είμαστε γενναίοι όλοι
όσοι σηκώνουμε αυτό το βαρύ
φορτίο της οργάνωσης και της ευ-
θύνης της ομάδος. Όμως παρ’ όλα
αυτά,όταν ξέρεις πως το Σάββατο
θα συναντήσεις δικά σου προ-
σφιλή πρόσωπα, τότε αυτομάτως
τα ξεχνάς όλα.

- Δηλαδή είναι μια ομάδα που
έχει φτιαχτεί από υλικά… αγά-
πης και σεβασμού;
- Ναι αυτό ισχύει. Και βάζω το χέρι
μου στη φωτιά… Μέχρι σήμερα
δεν υπήρξε ούτε ένας που να μην
κατάφερε να προσαρμοστεί στα
δεδομένα που θέλαμε. Και κυρίως
εκείνο που αναζητήσαμε ήταν, οι
καλές σχέσεις μεταξύ μας. Ήταν ο
απαράβατος νόμος, ώστε να μπει
αν θέλεις κατά μια έννοια στην
ομάδα. Και βεβαίως προσφέραμε
και εισπράξαμε το σεβασμό από
τους συναδέλφους μας. Γι αυτό και
είμαστε χαρούμενοι.
- Για πόσο θα αντέξεις να σηκώ-
νεις το σταυρό του μαρτυρίου;
- (Γέλια). Για πολύ ακόμη. Μου
αρέσει το ποδόσφαιρο. Για μένα το
γήπεδο, είναι ένας χώρος στον
οποίο προσφέρω ενέργεια και την
εισπράττω εις διπλούν.  Μου αρέ-
σει να βρίσκομαι ανάμεσα σε φί-
λους και στην καλή παρέα που
έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα
χρόνια. Άλλωστε όλοι μας έχουμε
κάτι να θυμηθούμε από τα παλιά
και να προσθέσουμε με αγάπη
κάτι νέο. Θεωρώ, πως αυτή τη
στιγμή η ΟΣΥΟ, συνδυάζει πολλά
πράγματα τα οποία δεν πρόκειται
ποτέ να την διαλύσουν. Εκτός κι
αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου
- Πως βλέπεις το φετινό πρωτά-
θλημα;
- Δυστυχώς η μη πρόσληψη νέων
υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα,
μας αναγκάζει να περιορίσουμε το
ρόστερ. Δεν υπάρχουν νέοι συνά-
δελφοι, ώστε να τους καλέσουμε
και να τους προσθέσουμε στην
παρέα μας. Από την άλλη μεριά ο
χρόνος κυλάει, όπως το νερό, με
αποτέλεσμα το όριο ηλικίας να αυ-
ξάνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να μειώνεται η ένταση και η πίεση
στον αγώνα, αλλά όλοι να παίζουν
πλέον πιο εγκεφαλικά.  Πιστεύω
σαν οργάνωση είναι το καλύτερο,
το πιο αξιόλογο και το πιο αξιοπι-
στο που υπάρχει κι έτσι θέλουμε
όλοι εμείς που ασχολούμαστε τις
ομάδες να συνεχίσει.
- Για την ομάδα σου;
- Εκείνο που πρωτίστως θέλουμε
όλοι μας, είναι να μπορούμε στο
ραντεβού του Σαββάτου, να δί-
νουμε το παρών όσοι περισσότε-
ροι γίνεται. Είναι ανάγκη και
επιβάλλεται, αφ’ ενός μεν γιατί το
έχουμε συνηθίσει αυτό εδώ και
χρόνια και αφ’ ετέρου, θα πρέπει η
ομάδα να συνεχίζει να δείχνει το
καλό αγωνιστικό της πρόσωπο.
Στόχος μας είναι να τερματίσουμε
όσο πιο ψηλά γίνεται στην βαθμο-
λογία. 
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Υπ Παιδείας – Δήμος Γαλατσίου  4-6
Ακόμη  βάζουν γκόλ  στον αγώνα   μεταξύ των
ομάδων  Υπ Παιδείας – Δήμος Γαλατσίου,  μς
το δείκτη του σκορ να δείχνει στη λήξη του
αγώνα  6-4 υπερ του Δημου Γαλατσίου.  Μια
νίκη  που έγινε δεκτή  από το σύνολο των νι-
κητών, αφού ήρθε ύστερα από  ολική ανατρο-
πή! Οι ηττημένες παρουσιάστηκαν με πολλές
απουσίες και με 11άδα ανάγκης, αφού οκτώ
βασικοί λόγω τραυματισμού δεν μπόρεσαν να
δώσουν το παρών! Στο 50’ γύρισε το πόδι του
Χαλίλη με συνέπεια να λήξει ο αγώνας με
δέκα παίκτες. Παρ’ όλα αυτά το σκορ άνοιξε
στο 10’ ο Μητσιάκης, για να ισοφαρίσει σε 1-1
ο Κοσμάς Αρ. Όμως και πάλι ο Μητσιάκης με
δυο επιπλέον  προσωπικά  του γκολ στο 22’
και  28’ έκανε το 3-1. Ο Δήμος μείωσε στο 33’
με τον Μανδηλαρά σε 3-2, ενώ στο 40’ ο Γε-
ωργουλόπουλος με πέναλτι  έφερε τον αγώνα
στα ίσα κάνοντας το 3-3.   Στην επανάληψη οι
φιλοξενούμενοι για πρώτη φορά πήραν κεφάλι
στο 60’ με σουτ του Σούλου, που έκανε το 3-4.
Το Υπουργείο ισοφάρισαν σε 4-4 με τον Χρι-
στόπουλο. Όμως ο Κοσμάς Α, με δυο επιπλέ-
ον γκολ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-6,
που ήταν και το τελικό.  Αρκετές ευκαιρίες χά-
θηκαν εκατέρωθεν, και πιο ειδικά από του ητ-
τηθέντες μοιραίοι στάθηκαν οι Μητσιάκης,
Πουρνάρας, Πιπιλίκας, Μυταλούλης, Χριστό-
πουλος.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι  Κα-
σαβάς, Λυμπέρης, Κοσμάς Α., ενώ από του
ηττημένους οι Μητσιάκης,  Πιπιλίκας, χωρίς να
υστερήσει κανείς ειδικά μετά την αποχώρηση
του  Χαλίλη. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπατής Π.,  Κοσμάς
Στ.,  Κοσμάς Αρ.,  Γεωργουλόπουλος Γ.,  Γε-
ωργουκλόπουλος Θ.,  Λυμπέρης, Μαχαίρας,
Κασαβάς, Τζανής, Μανδηλαράς, Τσούλος

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ   3-3
Παρότι ο ΕΦΚΑ βρέθηκε να προηγείται ακόμη
και 3-0, εν τούτοις  στο δεύτερο μέρος δεν
έκανε την απαραίτητη διαχείριση με συνέπεια
να δεχθεί τρια γκολ και αντί για τρεις πόντους
στο τέλος να μείνει ευχαριστημένος και με τον
έναν! Ανοιχτό παιχνίδι και για τους δυο μονο-
μάχους σε όλη τη διάρκειά του. Έτσι με την
ισοπαλία αυτή , ουσιαστικα δεν άλλαξε κάτι
στη βαθμολογία, αφού και οι δυο παραμένουν
στους ίδιους πόντους και μοιράζονται την ίδια
θέση με 11 πόντους.  Το σκορ άνοιξε ο Οικο-
νόμου στο 10’ κάνοντας το 1-0, με τα οποίο
έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο
Μπούζης με δυο προσωπικά του γκολ στο 51’
και 62’ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0.
Και το λάθος των γηπεδούχων, ήταν πως νό-
μιζαν πως εκεί τελείωσε και το παιχνίδι. ΄Όμως
ο ΟΑΕΔ δεν το έβαλε κάτω και με τρια συνεχό-
μενα γκολ έκανε το 3-3.  Ο Ψυρρίδης στο 71’
με πέναλτι που κέρδισε ο Σταθόπουλος έκανε

το 3-1 και στο 87’ με κεφαλιά διαμόρφωσε το
τελικό 3-3, ενώ λίγο πριν στο 85’ ο Σιάσιος
είχε μειώσει ήδη σε 3-2.  Διακρίθηκαν από τον
ΟΑΕΔ οι Ψυρρίδης, Μπαρτζιώτης, Σταθόπου-
λος, Σαμωνάκης. 

Επιμελητήρια – ΟΛΜΕ  4-2
Συνεχίζουν την τρελή του κούρσα τα Επιμελη-
τήρια, περνώντας άνετα και από την ΟΛΜΕ
και  μεταβάλλοντας απλά  το ντέρμπι κορυ-
φής, σε ένα ματσάκι της… σειράς. Ο δείκτης
του σκορ εκτινάχθηκε στο 4-2, για δυο σημαν-
τικούς  λόγους. Ο πρώτος και ο πιο βασικός
ήταν πως η ΟΛΜΕ παρατάχθηκε χωρίς πορ-
τιέρο, αφού και πάλι τα γάντια φόρεσε ο  Απο-
στολόπουλος, και ο δεύτερος, τα Επιμελητή-
ρια, διαθέτουν επίθεση φωτιά και το δείχνουν
σε κάθε παιχνίδι. Αυτή η νίκη είναι η 6η σε ισά-
ριθμα παιχνίδια και ήδη με ένα αγώνα λιγότε-
ρο βρίσκεται στην κορυφή κι έχοντας ξεφύγει
δυο πόντους από τους αντιπάλους τους
(ΟΛΜΕ) που περιορίζονται πλέον στη 2η
θέση.  Το σκορ άνοιξε στο 27’ ο Παπαιωάννου
κάνοντας το 1-0, για να διπλασιάσει τα τέρμα-
τα στο 37’ ο Μπαλαδήμας κάνοντας το 2-0, με
το οποίο έληξε  το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο
ο Μπαλαδήμας με δεύτερο προσωπικό του
γκολ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Η
ΟΛΜΕ μείωσε στο 57’ σε 3-1 με πλασέ του
Ζαρνάβαλου και στο 70’ με σουτ του Κρασώνη
ακόμη περισσότερο σε 3-2. ΄Όμως στο 82’ ο
Παπαιωάννου, έκοψε κάθε ελπίδα για κάτι θε-
τικό εκ μέρους τους, όταν έκανε το 4-2, που
ήταν και το τελικό. 
Επιμελητήρια: Καραμάνος, Καπράλος, Χαλιά-
κας, Ντεγιαννάκης (Δήμος), Μπαλαδήμας,
Ματσούκας, Χριστόπουλος, Κοτσάνης, Μουζα-
κίτης, Νίνος Στ., Παπαιωάννου (Νίνος Θ).
ΟΛΜΕ: Αποστολόπουλος, Λασκαρίδης, Πα-
παιωάννου,  Σπαντιδάκης, Πετώνης, Χαριζό-
πουλος, Βρεττός, Τσιγγούλης, Τσίντζος, Ζαρ-
νάβαλος, Κρασώνης, (Τσόκρης, Γκαβογιαννά-
κης, Δρούγκας, Νικόπουλος, Σταμόπουλος)

Εφοριακοί – ΓΛΚ  4-3
Με εγγλέζικο σκορ έκλεισε το ματσάκι των
Εφοριακών κόντρα στο ΓΛΚ . Η νίκη αυτή είναι
η πρώτη  που σημειώνουν οι Εφοριακοί στο
φετινό πρωτάθλημα και είναι γεγονός πως έγι-
νε  αποδεκτή με μεγάλη χαρά.  Ήταν ένας
αγώνας που είχε αρκετές διακυμάνσεις  στο
σκορ και αυτό από μόνο του , τον έκανε ιδιαί-
τερα ενδιαφέρον.  Πάντως οι Εφοριακοί από
πολύ νωρίς έδειξαν τις διαθέσεις τους, αφού
μόλις στο 10’ ο Μακράκης άνοιξε στο σκορ κά-
νοντας το 1-0. Στο 35’ ο Λογοθέτης ισοφάρισε
σε 1-1, εν ώ ο Βελαέτης  έκανε το 1-2 στην
έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.  Οι Εφορια-
κοί που στο παιχνίδι αυτό  ήταν καλύτεροι, στο
δεύτερο, κατάφεραν κι έκαναν  την ολική ανα-

τροπή, ισοφαρίζοντας σε 2-2  με τον Τριαντα-
φύλλου στο 56’ και με δυο γκολ του Αχλάτη
στο 63’ και Μακράκη στο 76’ ουσιαστικά πή-
ραν τη νίκη, αφού το ΓΛΚ μείωσε στο 81’ με
τον Λογοθέτη στο 4-3, που ήταν και το τελικό.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Μακράκης,
Τζανετάκης.
ΓΛΚ: Λαγός, Μελτινος, Συγχαρης, Τσελιος,
Πέππας, Φραγκουδακης, Δήμος, Καλλιωρας,
Λογοθέτης, Βελαετης, Χριστοδούλου, Φουν-
τουλακης, Καρακελλες.

Εμπορική – ΟΔΥΕ  6-2
Η Εμπορική έπιασε υψηλές επιδόσεις, απέδω-
σε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και το κοντέρ έγρα-
ψε για δέυτερη φορά 6-2, αυτή τη φορά απέ-
ναντι στη ΟΔΥΕ. Φοβερό ματς από τους γηπε-
δούχους, οι οποίοι ξεδίπλωσαν στο τερέν όλη
την ποιότητα που έχουν ως ομάδα και μετέ-
τρεψαν την υπόθεση νίκη σε εύκολη αποστο-
λή. Από τη μέση και μπροστά η Εμπορική πε-
τούσε φωτιές και, από τη στιγμή που ανακάλυ-
ψε τις αμυντικές αδυναμίες του αντιπάλου της,
δημιουργούσε ευκαιρίες με κάθε πιθανό και
απίθανο τρόπο, ενώ μέχρι το τέλος του παιχνι-
διού είχε πάρα πολλές τελικές προς την εστία
της ΟΔΥΕ. Μάλιστα η Εμπορική είχε τόσες
πολλές ευκαιρίες στο ματς, που το ήδη ευρύ
6-2 θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερες
διαστάσεις, το οποίο είναι ενδεικτικό της ικανό-
τητας των γηπεδούχων στο επιθετικό κομμάτι.
Τελικά, από τους νικητές στον πίνακα των
σκόρερ είδαν τα ονόματά τους οι Βαρδακώ-
στας (2), Μανωλάκος(2), Καρατζούνης καιΚου-
τσουπιάς. Από τη μεριά της και η ΟΔΥΕ δεν τα
πήγε και άσχημα επιθετικά και κατάφερε να
πετύχει δυο γκολ, με τον Παπαναγιώτου με
πλασέ και τον Κουζέλη με κεφαλιά, αλλά από
τη στιγμή που η άμυνά της δεν ήταν το ίδιο
αποδοτική, η ήττα ήρθε σαν φυσική κατάληξη
του παιχνιδιού. Το δίδυμο Βαρδακώστας - Μα-
νωλάκος ήταν αυτό που συγκέντρωσε όλα τα
φώτα επάνω του, καθώς οι δυο αυτοί, πέρα
από τα δυο γκολ που πέτυχαν, είχαν καθορι-
στικό ρόλο στο παιχνίδι της Εμπορικής και
αποτέλεσαν καταλύτες της μεγάλης αυτής νί-
κης της ομάδας τους. Από την ΟΔΥΕ ξεχώρι-
σαν οι Ασθενίδης, Δανιηλίδης και Παπαναγιώ-
του. 
ΕΝ.Α.Σ.: Παναγιωτίδης (60’ Σουρβίνος), Κεχα-
γιάς, Μανωλάκος, Καρατζούνης, Γιγκλάς (46’
Τσάμπρας), Ορφανός (60’ Κιούσης), Κουτσου-
πιας (60’ Λατζοπουλος), Ζήκος, Παναγιωτά-
ρας, Βαρδακώστας, Ανδρεάδης (70’ Φράγκος) 
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμιχαήλ, Βούζας,
Κουζέλης, Μανουράς, Βικάτος, Ασθενίδης,
Στόικος, Παγίδας, Πατσέας, Τσετσώνης

Τελωνειακοί – Ταχ Ταμ  0-7
Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε η αναμέτρηση μεταξύ των Τελωνειακών και του  Ταχ Ταμιευτηρίου. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να αν-
ταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και δίκαια ηττήθηκαν. Βέβαια ο δείκτης του σκορ, ήταν αμείλικτος  κι έδειξε την αλήθεια  του αγώνα και
απένειμε τα εύσημα  στην ομάδα εκείνη που παρουσιάστηκε πιο έτοιμη για τον αγώνα.  Και αυτή ήταν το Ταχ Ταμιευτήριο, που η νίκη αυτή είναι
η Τρίτη συνολικά στο πρωτάθλημα, που της δίνει την 6η  θέση στη βαθμολογία.  Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ δυνατά στον αγώνα και μόλις
στο 20λεπτο προηγήθηκαν 0-3, με ισάριθμα γκολ του Γιώτη (10’, 16’ και 21’). Στην επανάληψη οι Τελωνειακοί δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν
στις δυσκολίες γενικά, με συνέπεια να δεχθούν άλλα τέσσερα γκολ!  Ο Γιακαλής ήταν εκείνος που στο 55’ έκανε το 0-4 και στο 76’ με πέναλτι το
0-6. Επίσης σκόραρα και οι Ιατρίδης στο 64’ το 0-5 και ο Κιορκτσής  στο 85’ το 0-7 που ήταν και το τελικό.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Γιώτης, Γιακαλής, Συνοδινός
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