
Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα και γι αυτό ακριβώς, έστεψε πρωταθλητή της μεγάλης κατηγο-
ρίας το Δήμο Αθηναίων, οι άνθρωποι της οποίας, πανηγύρισαν την κατάκτηση αυτή με σαμπάνιες

Την Τετάρτη 19-6-2019 και ώρα
17.45, στις εγκαταστάσεις του
Star FC στη Βούλα θα πραγμα-
τοποιηθούν οι δυο τελικοί του Σ
Παπασπύρος: Υπ Εσωτ/Περι-
φέρειας - Δήμος Αθηναίων και
Υπ Παιδείας - Ταχ Ταμιευτήριο
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Με στόχο τη νίκη παρατάχθηκαν τόσο η Πυρο-
σβεστική, όσο και το Υπ Εσωτερικών, με
φόντο πάντα το εισιτήριο του μεγάλου τελικού.
Και οι δυο μονομάχοι έδειξαν χαρακτήρα, άρι-
στη αγωνιστική συμπεριφορά και υψηλή ποι-
ότητα.  Στο φουλ οι επιθετικές μηχανές του
Υπουργείου, που έχοντας σε καλή μέρα τον
επανεμφανισθέντα  Λαζάκη, έκανε τα δύσκολα
– εύκολα και πήρε εύκολα την πρόκριση για
τον μεγάλο τελικό. Ευτύχισε το Υπουργείο να
ανοίξει το σκορ στο 10’ ο Συμεωνίδης ύστερα
από ωραίο συνδυασμό με τον Λαζάκη, κάνο-
ντας το 0-1. Τα τέρματα διπλασίασε στο 15’ ο
Λαζάκης  με ατομική ενέργεια. Στη συνέχεια η
Πυροσβεστική πήρα τα ηνία, πιέζοντας και χά-
νοντας δυο κλασικές ευκαιρίες, αλλά ο Ζέρ-
βας, απόκρουσε σωτήρια. Αυτό επέδρασε
θετικά στη ψυχολογία των συμπαικτών του
που στο 25’ ο Λαζάκης με κοντινό πλασέ από
πάσα του Χατζηλάρη έκανε το 0-3. Παρ’ όλα
αυτά η Πυροσβεστική δεν το έβαλε κατω και
με πέναλτι του Πλιατσικούρη στο 30’ μείωσε
σε 1-3. Όμως το Υπουργείο με άπιαστο σουτ
του Χατζηλάρη στην κίνηση στο «Γ» έκανε το
1-4, ύστερα από ωραίο συνδυασμο των Κα-
στάνη Πλατή,  Συμεωνίδη και Κουρή, με τον
τελευταίο να πασάρει στον σκόρερ. Στο 45’ ο
Συμεωνίδης σημείωσε το 1-5. Η Πυροσβε-
στική μείωσε ακόμη περισσότερο στο 50’  με
τον Στυλιανού να κάνει το 2-5. Το τελικό 2-6
διαμόρφωσε στο 55’ ο Συμεωνίδης από πάσα
του Λαζάκη.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βλαχοκυριάκος, Ευσταθίου,
Βύρρλος, Θεοχάρης, Πλιατσικουρης, Φραγ-
κούλης, Φραγκογιάννης, Παινέσης, Ζέρβας,
Κανέλλης, Καραμάνος, (Λουκιπούδης, Τσα-
κνιάς, Παπαχρήστος, Στυλιανού, Χαριτόπου-
λος).
ΥΠ ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Ζερβας Μακρίδης,,
Κωτσιόπουλος, Βαρυθυμιάδης, Μαυρέλης,
Καστάνης, Πλατης Συμεωνίδης, Λαζάκης, Χα-
τζηλάρης,  Κουρής (Μπαρτζος, Δημητρόπου-
λος,  Στασινόπουλος).

ΠΟΕ/Δ0Υ – 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  1-2
Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του κυπέλ-
λου, πήρε η ομάδα του Δήμου Αθηναίων, που
επικράτησε 2-1 της ΠΟΕ/Δ0Υ, σε ένα παιχνίδι
που στην κυριολεξία έσπασε καρδιές.  Το γε-

γονός πως η νίκη – πρόκριση των φιλοξενου-
μένων κρίθηκε πέντε λεπτά πριν τη λήξη του
αγώνα, κι ενώ πιο πριν οι παίκτες της
ΠΟΕ/Δ0Υ, απώλεσαν σπουδαίες ευκαιρίες για
να σκοράρουν, χωρίς να τα καταφέρουν, αφή-
νει μια μικρή πίκρα στους ηττημένους.  Από
τους οποίους κορυφαίος ήταν ο Κατσιπάνος
και μοιραίος παίκτες ο Ζωχιός, που λίγο πριν
τη λήξη, έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες για να
ισοφαρίσει κι ενώ το σκορ ήταν 1-2.  Το σκορ
άνοιξε μόλις στο 5’ ο Μαχαίρας με ωραίο σουτ
κάνοντας το  0-1, με το οποίο εληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι με πέ-
ναλτι του Γκόγκα στο 50’ ισοφάρισαν σε 1-1.
Κι ενώ όλα έδειχναν πως το ματσάκι θα πή-
γαινε στα πέναλτι ο Μαχαίρας με πέναλτι
έκανε το 1-2, που ήταν το τελικό, δίνοντας μ’
αυτό τον τρόπο το εισιτήριο για τον μεγάλο τε-
λικό.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Μαχαί-
ρας, Βογιατζής, Στρατής, ενώ από τους
ηττημένους εκτός του Κατσιπάνου, άρεσαν και
οι Ζαρωτιάδης, Μπουζινέκης και Βασιλείου.
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπανος, Καρδουλας, Τσαμα-
δής, Ζαρωτιάδης, Βλάχος, Μπουζινέκης, Μη-
λαδόπουλος, Βασιλείου, Ταπρατζης ,
Ματσούκης , Κρητικος. (Γκόγκας, Ζωχιός)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Λολέας, Παπαδήμας,
Καλαμάρας, Μπέτσης, Σαϊτάνης Β., Κοντιζάς,
Στρατής, Βογιατζής, Ροντρίγκεζ, Μαχαίρας,
Τσαβδαρίδης, (Σαϊτάνης Κ., Μαρούδας).

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 
ΤΑΧ ΤΑΜ 3-3 (4-5 πεν)
Για μία θέση στον τελικό κυπέλου πάλευαν οι
δυο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας και το
πιστοποίησαν ότι είναι οι καλύτερες σε ένα
ματς με έντονες διακυμάνσεις και έντονα συ-
ναισθήματα που έληξε 3-3 στην κανονική
διάρκεια και που κρίθηκε στην διαδικασία των
πέναλτυ με νικήτη την ομάδα του Ταχ. Ταμ.
που με πρωταγωνιστή τον Μαρσώνη που
απέκρουσε 2 πέναλτυ πήραν το εισητήριο του
μεγάλου τελικού . Θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί και ως αυτοκτονία για την ομάδα της π.
Εμπορικής που 10’ πριν λήξη το ματς προ-
ηγούταν με 3-1 και τίποτα δεν έδειχνε ότι θα
άλλαζε τον τελικό νικητή αλλά γι’αυτό το ποδό-
σφαιρο είναι ο Βασιλιάς των Σπορ. Το πρώτο
ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για

την ομάδα της π. Εμπορικής που κατάφερε
νωρίς στο 10’ να ανοίξει το σκορ με τον Βυλ-
λιώτη έπειτα από σέντρα του Γεωργόπουλου .
Μέχρι και την λήξη του ημιχρόνου η ομάδα της
π. Εμπορικής θα μπορούσε να πετύχει τουλά-
χιστον άλλα τρία ή τέσσερα τέρματα αλλά ο
εντυπωσιακός τερματοφύλακας του Ταχ. Ταμ.
απέκρουε με κάθε τρόπο τα σουτ των Βυλ-
λιώτη – Καραντζούνη και Λιάσκου . Το δεύτερο
ημίχρονο ξεκίνησε από εκεί που τελείωσε το
πρώτο με την ομάδα της π. Εμπορικής να
θέλει να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και το κα-
τάφερε όταν από πολύ μακρυά ο Λιάσκος με
δυνατό σουτ στην γωνία δεν άφησε περιθώρια
αντίδρασης στον τερματοφύλακα κάνοντας το
2-0. Όμως σε εκείνο το λεπτό με μία ωραία
απευθείας εκτέλεση φάουλ ο  Γιώτης έκανε το
2-1 αναπτερώνοντας τις ελπίδες του Ταχ . Ταμ
. Στο 75’ η ομάδα της π. Εμπορικής έδειξε να
είναι αυτή που θα πάει στον τελικό όταν από
λαθος γύρισμα του Γιακαλή ο Βυλλιώτης βρέ-
θηκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα και πλά-
σαρε για να κάνει το 3-1 . Δέκα λεπτά ήταν
αρκετά για να ανατραπεί πλήρως το σκηνικό
και από εκει που πανηγύριζε η ομάδα της Εμ-
πορικής να βρίσκεται απογοητευμένοι αφού η
ομάδα του Ταχ Ταμ κατάφερε να ισοφαρίσει σε
3-3 με 2 γκολ του Ιατρίδη Ν.  στο 75’ και 85’
και να οδηγήσει το ματς στην διαδικασία των
πέναλτυ . Εκεί ο Μαρσώνης ο τερματοφύλα-
κας του Ταχ Ταμ δείχνοντας από την αρχή του
ματς ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση
απέκρουσε 2 πέναλτυ και έστειλε την ομάδα
του στον τελικό, αφού ο δείκτης έδειξε το τε-
λικό 5-4. Σκόραραν για του νικητές οι Χήκας,
Γιακαλής, Ιατρίδης Η., Γιώτης, Μπλάνας. Δια-
κρίθηκα ν από τους νικητές οι Μαρσώνης,
Κιορκτσής, Ιατρίδης Ν., Γιώτης. Από την
ομάδα της π. Εμπορικής οι Καραντζούνης –
Βυλλιώτης – Λιάσκος . 
ΕΝ.Α.Σ : Λιάρος – Κεχαγιάς (70’ Μανωλάκος)
– Μιχαλόπουλος – Λιάπης (85’ Τσάμπρας) –
Τσούρας – Βαρδακώστας – Βυλλιώτης – Λιά-
σκος ( 70’ Καλλομενίδης) – Γεωργόπουλος –
Ανδρεάδης ( 65’ Γιγκλάς ).
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Μπλανας, Σιδηρόπου-
λος, Κιορκτσής, Γιαννάκης, Σιδηρόπουλος,
Χήκας  Γιακαλής, Ιατρίδης Ν., Γιώτης, Κανέρης
(Συριανός, Τσότρας, Ιατρίδης Η., Νικολόπου-
λος).

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΦΚΑ 10-1 
Εύκολο ήταν το πέρασμα του Υπ Παιδείας  στον ημιτελικό με αντίπαλο τον ΕΦΚΑ. Το τελικό 10-1 τα λέει όλα και δεν χωρά αμφισβήτηση, στο
ποιος ήταν ο καλύτερος του αγώνα και αν δίκαια κέρδισε το εισιτήριο για τον τελικό. Σε ένα ακόμη παιχνίδι πολύ καλή ήταν η εμφάνιση του Μη-
τσιάκη που σημείωσε τα μισά γκολ από τα δέκα συνολικά που σημείωσαν οι νικητές. Ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 5’, ενώ στο 15’ ο
Έξαρχος διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το 2-0. Η συνέχεια ανήκει στους δυο, με τον Μητσιάκη να σημειώνει άλλα τέσσερα τέρματα (50’, 60’,
70’, 75’), Έξαρχο (25’, 35’), ενώ επίσης σκόραραν και οι Ηλιάκης στο 80’ και 88’ ο Πουρνάρας, που σφράγισε το τελικό 10-1.  Ο ΕΦΚΑ μείωσε
στο 65’ με τον Μπούζη σε 6-1. Διακρίθηκαν εκτός των δυο υπερσκόρερ Μητσιάκη και Έξαρχο, επίσης και ο Ιωσηφίδης. 
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μουρατογλου  Τσιοκρης  Γριβας Ηλ. Χαλιλης  Ιωσηφιδης Πιπιλικας Κκαραγιαννης Τζωρτζης Μητσιακης Ζαρνακουπης Εξαρχος
(Πουρναρας Μυταλουλης Ηλιακης Πατηλας Γριβας Γιωρ. Κουβελης).
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Για άλλη μια φορά οι εκλογές που πραγματοποίησε ο Αθλητικός Τομέας της
ΑΔΕΔΥ, διακρίθηκαν απο την αψεγάδιαστη διαδικασία και απο την νομιμό-
τητα. Όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων, προσήλθαν στην κάλπη την Τρίτη
στις 16.00 στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ και ψήφισαν τους εκλεκτούς που θέλουν
να τους εκπροσωπήσουν τη νέα χρονιά. Πρώτος σε ψήφουςν αναδείχθηκε ο
Κυριάκος Κοντούδης, πουέλαβε 13 ψήφους και ακολούθησαν οι εξής: Θεμι-
στοκλής Νίνος (11), Γιάννης Ψαρράς (11), Κώστας Σαϊτάνης (10), Δημήτρης
Βάρσος (9(, Γιάννης Λύκος (9). Αναπληρωματικά μέλη: Θέμης Αγιανίδης (8),
Φώτης Αναστάσης (7), Δημήτρης Ζερίνος (5).
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 22η ΑΓΩΝ
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 -5

Ο.Σ.Υ.Ο. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 0 -3

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.Ο.Ε. 0 -0

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 3 -0

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Αν 

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 3 -0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΙΚΗ)
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 22 59 19 2 1 83 12

2 ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 22 54 18 0 4 83 31

3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 22 50 16 2 4 80 28

4 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ 22 41 12 5 5 52 32

5 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 21 31 9 4 8 55 43

6 Ο.Σ.Υ.Ο. 22 31 9 4 9 41 40

7 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 22 28 9 1 12 35 53

8 Ο.ΣΥ.Π.Α. 22 23 7 2 13 38 54

9 Δ.Ο.Ε. 22 19 5 4 13 35 68

10 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 22 19 5 4 13 29 69

11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 22 18 5 3 14 33 60

12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 21 3 0 3 18 22 96

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 22η ΑΓΩΝ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΕΦΚΑ

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο.Λ.Μ.Ε. 0 -1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 -5

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3 -0

Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0 -5

Ο.Α.Ε.Δ. Γ.Λ.Κ. 0 -3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΙΚΗ)
1 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 22 55 18 1 3 79 28

2 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 22 55 18 1 3 78 33

3 Γ.Λ.Κ. 22 42 13 3 6 83 60

4 Ο.Α.Ε.Δ. 22 39 12 3 7 60 45

5 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 22 35 11 2 9 60 52

6 Ο.Λ.Μ.Ε. 22 29 9 2 11 48 51

7 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 21 29 9 2 10 62 76

8 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 21 25 7 4 10 58 63

9 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 21 24 7 3 11 45 42

10 ΕΦΚΑ 21 19 5 4 12 42 66

11 Ο.Δ.Υ.Ε. 22 16 5 1 16 37 87

12 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 22 8 2 2 18 26 75

Αψεγιάδιαστες οι εκλογές

Την Τετάρτη 19-6-2019 και ώρα
17.45 στο STAR FC της Βούλας, θα
πραγματοποιηθούν οι δυο τελικοί του
κυπελλου “Σ Παπασπύρος”. Σχετική
είναι και η ανακοίνωση του Αθλητικου
Τομέα:  “Ο Αθλητικός Τομέας της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οργανώνει την Τετάρτη 19
Ιουνίου 2019  (ώρα 17.45),  τους τε-
λικούς κυπέλου ποδοσφαίρου
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο γήπεδο STAR FC
CLUB Αλκυονίδων 4, Ακτή 
Α΄ Αλιπέδου Βούλας Τ.Κ. 16673 Τηλ.
210-8954930 – 210-8957090 . Τελι-
κός Κυπέλλου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Υπ. Εσω-
τερικών/Περιφερεια  -  ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Τελικός Κυπέλλου Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : Υπουργείο Παιδειας -
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ο τελικός
συνοδεύεται : Ώρα 19:30 : Από εκδή-
λωση απονομής κυπέλλου πρωτα-
θλητών Α.Δ.Ε.Δ.Υ. περιόδου 2018 –
2019, απονομές τιμητικών συμμετο-
χών όλων των Ομοσπονδιών, φο-
ρέων που συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα, Απονομή κυπελλούχου
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Και μετά το πέρας Συνε-
στίαση . Η παρουσία σας στις εκδη-
λώσεις θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή
και χαρά για τους εργαζόμενους
αθλητές του Δημοσίου.
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έληξε  η τελευ-
ταία αναμέτρηση των υποψηφίων πρωταθλη-
τών της μεγάλης κατηγορίας της ΑΔΕΔΥ.  Ο
Δήμος Αθηναίων επικράτησε άνετα της
ΟΣΥΠΑ με σκορ 5-1, σφραγίζοντας με επιτυ-
χία το πλάνο που είχε θέσει από την αρχή της
χρονιάς.  Οι παίκτες του Δημήτρη Τοπάλη, πει-
θαρχημένα και βγάζοντας τη θετική ενέργεια
που κουβαλούσαν όλη τη χρονιά, κατάφεραν
να κλείσουν τη σεζόν, τερματίζοντας στην
πρώτη θέση και κατακτώντας το πρωτάθλημα.
Η ΟΣΥΠΑ, παρατάχθηκε με αρκετές ελλείψεις
και δεν κατάφερε, εκτός του γκολ που σημεί-
ωσε να αντιπαραθέσει κάτι άλλο και δίκαια ητ-
τήθηκε.  Το  πρώτο μέρος έληξε με το Δήμο να
σημειώνει ήδη τρια γκολ και να δείχνει το
δρόμο προς τη  νίκη. Στο 10’ ο Σφήκας άνοιξε
το σκορ κάνοντας το  0-1, για να διπλασιάσει
τα τέρματα των φιλοξενουμενων στο 25’ο Ρον-
τρίγκεζ. Ο συνήθης ύποπτος και πρώτος σκο-
ρερ του πρωταθλήματος Τσαβδαρίδης ήταν
εκείνος που ανέβασε το δείκτη το υσκορ στο
0-3,με το οποίο  έληξε το πρώτο μέρος.  Στην
επανάληψη το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο,
όμως παρ’ όλα αυτά και πάλι οι φιλοξενούμε-
νοι ήταν εκείνοι που πίεσαν περισσότερο.
Έτσι ο Στρατής στο  80’ με ωραία ενέργεια
έκανε το 0-4 και το 0-5, διαμόρφωσε στο 85’ ο
Δημητρακόπουλος.Το τελικό 1-5, σημείωσε ο
Κανέλλης με κεφαλιά λίγο πριν τη λήξη του
αγώνα. 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Λολέας, Καλαμάρας,
Ροντρίγκεζ, Σαιτάνης Κ., Σαϊτάνης Β., Μαχαί-
ρας, Στρατής, Κοντιζάς, Σφήκας, Παπαδήμας,
Τσαβδαρίδης, (Κουβαλης, Κατελανάκης, Μπέ-
τσης, Δημητρακόπουλος, Βλάχος).
ΟΣΥΠΑ: Γεργης, Δαμήλος, Κοντογεώργης,

Κανέλλης, Κοτσοβός, Σακαρέλος, Αμουτζιάς,
Νιώτης, Κίτσιος, Παπακώστας, (Πανόπουλος).

Οι πρωταθλητές είχαν 
την υπεροπλία
Με μια μόνον ήττα στο παθητικό του ο Δήμος
Αθηναίων έκανε μια σπουδαία και γεμάτη
νίκες πορεία στο πρωτάθλημα που μόλις πρό-
σφατα έλαβε τέλος. Η ποιότητα των παικτών
του σε συνδυασμό με το γεγονός πως η
ομάδα, έπαιξε ωραιο και ανταγωνιστικό ποδό-
σφαιρο, από τις πρώτες κιόλας  αγωνιστικές
έδειξε πως δύσκολα φέτος , θα έχανε το πρω-
τάθλημα. Μέχρι και την 7η αγωνιστική  είχε
κάνει  το 7Χ7 και όλοι τότε συζητούσαν για τον
νέο πρωταθλητή! Αν και νωρίς ακόμη, εν τού-
τοις φάνηκε πως το πρωτάθλημα θα είχε κτή-
τορα.  Ο Δημήτρης Τοπάλης κατόρθωσε να
δημιουργήσει φέτος ένα συμπαγές αγωνιστικό
σύνολο, που σε κάθε παιχνίδι έδινε τα ρέστα
του. Η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ ήταν η μοναδική ομάδα

που κατόρθωσε να νικήσει  τους πρωταθλητές
και να τους εμποδίσει να κατακτήσουν το έπα-
θλο αήττητοι!  Πάντως η φετινή ομάδα στηρί-
χτηκε αγωνιστικά σε δυο πυλώνες, που είναι
πολύ σημαντικοί. Ο πρώτος είναι η αμυντική
διάταξη. Μόνον και μόνον το γεγονός πως η
ομάδα έχει δεχθεί  12 γκολ σε ολη τη διάρκεια
του πρωταθλήματος, είναι ένα στοιχείο που
βοήθησε αν μη τι άλλο στην υλοποίηση των
σχεδίων  που είχαν σαν στόχο την κορυφή.
Ενώ και ο δεύτερος που είναι ο επιθετικός πυ-
λώνας και πάλι ο Δήμος Αθηναίων είχε την
υπεροπλία, αφού διαθέτοντας έναν πολύ με-
γάλο σκόρερ τον Τσαβδαρίδη, ευκολα εκτίναξε
το δείκτη στα 83 γκολ!  Δίκαια λοιπόν η κατά-
κτηση της πρώτης θέσης και η στέψη του
πρωταθλητή, που θα γίνει και επίσημα στις 19
Ιουνίου.  Όμως αυτό δεν εμπόδισε τους πρω-
ταθλητές, να ανοίξουν σαμπάνιες στην Αλεπό-
τρυπα και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί, την
κατάκτηση του τίτλου. 

Από τους συντελεστές και τους καθοδηγητές
της θαυμάσιας πορείας του Δήμου Αθηναίων,
εκτός των ίδιων των ποδοσφαιριστών ήταν αν
μη τι άλλο και ο Δημήτρης Τοπάλης, μέλος  του
Σωματείο Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων
και προπονητής της αντιπροσωπευτικής ομά-
δος.  Η μεγάλη εμπειρία του Τοπάλη και η αμε-
σότητα που είχε με τους ποδοσφαιριστές –
συναδέλφους του, έπαιξαν σημαντικό ρόλο και
βοήθησαν στα μέγιστα, ώστε η ομάδα να κερδί-
ζει το ένα παιχνίδι μετά το άλλο και δίκαια κά-
ποια στιγμή να διατηρηθεί στην πρώτη θέση

μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Ηταν παρών και στο τελευταίο νικη-
φόρο παιχνίδι με την ΟΣΥΠΑ και μαζί με όλους πανηγύρισε την κατά-
κτηση.  Για όλα αυτά και για το γεγονός, πως έβαλε κι αυτός το δικό το
λιθαράκι, ήταν επόμενο να του ζητηθεί η άποψή του. Πιο συγκεκριμένα
είπε τα εξής:  «Νομίζω πως φέτος όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Ο σχεδιασμός
που είχαμε κάνει το Καλοκαίρι, μας βγήκε και αυτό οφείλεται στην  αφο-
σίωση που δείξαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και κυ-
ρίως στην αγωνιστική πειθαρχία. Η αποδοχή ακόμη και εκ μέρους των
αντιπάλων μας, που όλοι παραδέχθηκαν πως είχαμε την καλύτερη
ομάδα, επιβεβαίωσε  και τη δική μας σκέψη. Αναμφίβολα σημαντικό
ρόλο  στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, έπαιξε το γεγονός πως το
καλό οικογενειακό κλίμα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, φέτος, μετα-
τράπηκε σε… πρωτάθλημα.  Η εμπειρία κάποιων παιδιών που έκαναν
τη διαφορά, είναι αλήθεια πως βοήθησε στην κατάκτηση του τίτλου. Σε
γενικές γραμμές  παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και καταφέραμε να
επικρατήσουμε ακόμη και στα δύσκολα παιχνίδια με ομάδες παραδο-
σιακές του χώρου, που όλα αυτά τα χρόνια πάντα έπαιζαν σημαντικό
ρόλο στο πρωτάθλημα και  στην τελική του έκβαση. Πιστεύω  πως το
πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ είναι το καλύτερο, σε εργασιακό επίπεδο και
ευχής έργον είναι να συνεχιστεί. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σω-

ματείο μας, που πάντα ήταν στο πλευρό μας και μας βοήθησε σε όλους
τους τομείς και  φυσικά να συμμετάσχουμε χωρίς προβλήματα. Αλλά
και σε όλα τα παιδιά, που θυσίασαν τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο
για να έρχονται στο γήπεδο και να παίζουν για την ομάδα».

Μαχαίρας: Παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο
Από τους παίκτες που έβαλε το δικό του λι-
θαράκι στην υπέροχη φετινή πορεία του
πρωταθλήματος και άνοιξε το δρόμο για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος, για την
ομάδα του Δήμου Αθηναίων είναι και ο Νότης
Μαχαίρας. Ο βετεράνος παίκτης του Λεβαδει-
ακού και άλλων ομάδων, δείχνει  σαν να μην
έχει περάσει από πάνω του ο χρόνος. Θα
τον ζήλευαν πολλοί έφηβοι του σήμερα, ενώ
η παρουσία του σε κάθε παιχνίδι, ανάγκαζε
πολλούς αντιπάλους του, να του βγάλουν το
καπέλο.  Αναδείχθηκε και δίκαια ο MVP του

πρωταθλήματος και γι αυτό το λόγο, του ζητήθηκε ένας σχολιασμός για
την πορεία και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. «Πιστεύω πως δί-
καια πανηγυρίζουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα
έδειξε φέτος πως ήταν ένα κλικ παραπάνω από τους αντιπάλους μας.
Παίξαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος  καλό και αντα-
γωνιστικό ποδόσφαιρο,  με συνέπεια να δημιουργηθεί ένα θαυμάσιο
αγωνιστικό σύνολο, το οποίο δύσκολα έχανε.  Παράλληλα όλοι όσοι
βρεθήκαμε κοντά στην ομάδα την υποστηρίξαμε με κάθε μέσον, ενώ
όλα τα παιδιά,  και σε κάθε παιχνίδι, δίναμε τον καλύτερό μας εαυτό,
ώστε  σήμερα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε. Ένα μεγάλο μπράβο σε
όλους, όσοι κάθε Σάββατο αφήναμε τις οικογένειές μας και ερχόμασταν
να παίξουμε μπάλα και επίσης στο Σωματείο, που πάντα ήταν κοντά
και βοήθησε στα μέγιστα».

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

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


ΟΔΥΕ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0-5
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη !!! Η ομάδα της π.
Εμπορικής πετυχαίνοντας το απόλυτο στον
δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με 11/11
νίκες κατάφερε να τερματίσει πρώτη στην βαθ-
μολογία κατακτώντας δίκαια το πρωτάθλημα
ξεπερνώντας το αποκλεισμό σοκ που υπέστη
στον ημιτελικό την Τετάρτη . Το παιχνίδι ξεκί-
νησε με την ομάδα της  ΟΔΥΕ να δείχνει ότι
δεν κατέβηκε απλά για να συμμετάσχει στην
φιέστα των τραπεζικών αλλά αποφασισμένη
να δυσκολέψει την προσπάθεια των τραπεζι-
κών και παρά το γεγονός πως οι αντίπαλοι
ήταν ήδη πρωταθλητές και είχαν πιο χαμηλό
όρο ηλικίας. Έτσι στο πρώτο 20’ η ομάδα της
π. Εμπορικής δεν μπορούσε να δημιουργήσει
ευκαιρίες κάτι που προκαλούσε επιπλέον
άγχος και η ομάδα της  ΟΔΥΕ πίεζε για να δη-
μιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην
εστία των τραπεζικών . Στο 20’ όμως μετά από
φάουλ του Γεωργόπουλου και απομάκρυνση
των αμυντικών ο αρχηγός της ομάδας Βαρδα-
κώστας με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή
άνοιξε το σκορ για τους τραπεζικούς μέσα σε
έντονους πανηγυρισμούς. Στο 30’ και πάλι ο
αρχηγός παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες
του με δεύτερο δυνατό σουτ έξω από την πε-
ριοχή έκανε το 0-2 αποβάλλοντας το όποιο
άγχος για την ομάδα του και με αυτό το σκορ
οι ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα του ημιχρό-
νου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πλέον με
την ομάδα της π. Εμπορικής να επιβάλει τον
ρυθμό της και στο 50’ να κάνει το 0-3 με το μη-
χανάκι της ομάδας Τσούρα. Την σκυτάλη πήρε
ο Δανέζης και στο 60’ έκανε με πλασέ το 0-4
για να κλείσει το σκορ ο Βλάμης στο 75’ δια-
μορφώνοντας το 0-5. Η λήξη βρήκε την ομάδα
ΕΝ.Α.Σ της π. Εμπορικής πρωταθλήτρια της
κατηγορίας που ήταν και ο αρχικός στόχος
που είχαν βάλει από την 1η Αγωνιστική . Δια-
κρίθηκαν για τους τραπεζικούς ο αρχηγός
Βαρδακώστας και οι Τσούρας , Λιάσκος, ενώ
από την ΟΔΥΕ οι Χατζηνικολάου, Δανιηλίδης,
Δρέκος.
ΟΔΥΕ: Στόικος, Παπαμιχαήλ, Διαμαντάκος,
Βούζας, Χατζηνικολάου, Δρέκος, Δανιηλίδης,
Μποραζάνης, Παπαναωγιώτου, Μίχος Καν-
τζούρης.
ΕΝ.Α.Σ (π. Εμπορική ) : Λιάρος – Δανέζης (70’

Δημητρόπουλος) – Χρονόπουλος – Μανωλά-
κος (70’ Κότσιρας ) – Τσούρας – Βαρδακώ-
στας – Λιάσκος –
Λιάπης (70’ Τσάμπρας) – Γεωργόπουλος ( 70’
Καλλομενίδης ) – Ανδρεάδης – Κιούσης (46’
Βλάμης )

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΔΟΕ  0-0
‘Αγχος και ζέστη ήταν οι… «νικητές» της ανα-
μέτρησης μεταξύ των ομάδων  Επιμελητήρια –
ΔΟΕ, πουέληξε ισόπαλο 0-0.  Σ’ αυτό το παι-
χνίδι, είναι αλήθεια πως και οι δυο μονομάχοι,
έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στις άμυνες τους
και αυτό αποτυπώθηκε και στο τελικό σκορ.
Παροτι και οι δυο έχασαν ευκαιρίες, με τη
ΔΟΕ, να μην μπορεί να σκοράρει τόσο στο
πρώτο μέρος, όσο και στο δεύτερο με τους
Ζημπλιακίδη και Κουτσούκο, που πέταξαν τις
ευκαιρίες. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να
παραμείνει ως τελικό αποτέλεσμα το 0-0. Ου-
δείς  υστέρησε, τόσο από τα Επιμελητήρια,
όσο και από τη ΔΟΕ.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κουσης, Πανάγος, Λάζος, Τσιτ-
λακίδης, Χριστοδουλόπουλος, Εμμανουήλ,
Ελευθερίου, Ζημπλιακίδης, Σερέτης, Κουτσού-
κος,( Γιώτης, Βάσιος, Αβραμίδης, Κουκορά-
βας, Παπαθανασίου, Γουναρίδης).

ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΟΛΜΕ  0-1
Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο φε-
τινό πρωτάθλημα η ΟΛΜΕ. Κι αυτό οφείλεται
αυτή τη φορά στο σωστό κοουτσάρισμα και τις
σωστές συμβουλές που έδωσε ο  Θανάσης
Νικόπουλος και παρά το γεγονός πως η
ομάδα του παρατάχθηκε με δέκα παίκτες σε
όλο το παιχνίδι.  Και μπορεί το ματσάκι να κρί-
θηκε στο ένα γκολ, όμως και οι δυο ομάδες
δημιούργησαν και απώλεσαν ευκαιρίες. Η
ΟΛΜΕ εν  τέλει έχοντας στη σύνθεσή της τον
Τσόκρη που στο 65’ με ωραίο τρόπο έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα του Φρουζάκη, πήρε τη
μεγάλη νίκη  και το 3ποντο.  Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Τσόκρης, Τσιγκούλης, Γαρυπί-
δης, ενώ από το Υουργείο οι Χατζηδιαμαντής,
Ράϊκος και Λάμπος.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ:  Φρουζάκης, Χατζηδιαμαντής,
Ράικος, Τασούλης, Γκιλάκος, Μπαρμπαγιάν-
νης, Γαριπίδης,  Λάμπος, Κασταφαρος (46’

Σουβλερος), Κυριακού, Γούναρης.
ΟΛΜΕ: Τζουβάρας, Παπαιωαννου, Τσιγκού-
λης, Τσόκρης, Πετώνης, Αποστολόπουλος,
Τσίντζος, Γαρυπίδης, Λιάσκος,  Γκαβογιαννά-
κης

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – 
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4-5
Παρότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι και ήδη τα
κουράγια κάποιων είχαν εξαντληθεί, εν τούτοις
κάτι τέτοιο δεν έπιασε τους παίκτες, τόσο του
Δήμου Γαλατσίου, όσο και του Υπ Παιδείας.
Εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο, γεμάτοι
πάθος και όρεξη να παίξουν καλό και ανταγω-
νιστικό ποδόσφαιρο. Και είναι αληθεια πως τα
κατάφεραν, αφού τα συνολικά εννιά γκολ που
σημειώθηκαν είναι κάτι που δεν μπορεί να το
κρύψει κανείς. Πάντως εκείνο που αξίζει να
σημειωθεί είναι πως ο Δήμος Γαλατσίου, δεν
τα παράτησε σε καμία περίπτωση, παρότι
βρέθηκε πίσω στο σκορ, φτάνοντας μια ανάσα
μέχρι ακόμη και την ισοφάριση. Ο Ζαρνακού-
πης άνοιξε το σκορ, για να ισοφαρίσει σε 1-1 ο
Μανδηλαράς. Το Υπουργείο που πίεζε κατά-
φερε με δυο τέρματα των Καραγιάννη και Μυ-
ταλούλη, να ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο
1-3. Όμως ο Μπίμπας μείωσε σε 2-3, δίνοντας
άλλο ενδιαφέρον στη συνάντηση. Ο Καραγιάν-
νης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ,
έδωσε αέρα δυο τερμάτων στην ομάδα του,
σημειώνοντας το 2-4. Ο Άρης Κοσμάς μείωσε
σε 3-4. Κι εκεί που όλοι ήλπιζαν πως τα πράγ-
ματα δεν θα άλλαζαν ο Ζαρνακούπης έκανε το
3-5, ησυχάζοντας τους συμπαίκτες του. Παρότι
ο Παπαδόπουλος με πέναλτι μείωσε σε 4-5,
που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Ζαρνακουπης Τσιοκρης Γριβας
Γιωργος, ενώ από το Δήμο οι Μπιμπας Μαν-
δηλαρας και  Δήμος
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Παναγιωτης
Μπαντης Χρηστος Μπαντης Πετρος Σιωτας
Μπιμπας Τζανης Δήμος Μανδηλαρας Κοσμας
Άρης Τσουλος Σκαβαρας (Ζιαγκος Παπαδό-
πουλος)
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ηλιακης Τσιοκρης Πατηλας Χα-
λιλης Τζωρτζης Πιπιλικας Πουρναρας Μυτα-
λουλης Καραγιαννης Ζαρνακουπης Τσοτρας
(Γριβας Γ., Κουβελης).

4

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΔΟΕ  0-0
‘Αγχος και ζέστη ήταν οι… «νικητές» της αναμέτρησης μεταξύ των ομάδων  Επιμελητήρια – ΔΟΕ, πουέληξε ισόπαλο 0-0.  Σ’ αυτό το παιχνίδι,
είναι αλήθεια πως και οι δυο μονομάχοι, έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στις άμυνες τους και αυτό αποτυπώθηκε και στο τελικό σκορ. Παροτι και οι
δυο έχασαν ευκαιρίες, με τη ΔΟΕ, να μην μπορεί να σκοράρει τόσο στο πρώτο μέρος, όσο και στο δεύτερο με τους Ζημπλιακίδη και Κουτσούκο,
που πέταξαν τις ευκαιρίες. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να παραμείνει ως τελικό αποτέλεσμα το 0-0. Ουδείς  υστέρησε, τόσο από τα Επιμε-
λητήρια, όσο και από τη ΔΟΕ.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κουσης, Πανάγος, Λάζος, Τσιτλακίδης, Χριστοδουλόπουλος, Εμμανουήλ, Ελευθερίου, Ζημπλιακίδης, Σερέτης, Κουτσούκος,( Γιώ-
της, Βάσιος, Αβραμίδης, Κουκοράβας, Παπαθανασίου, Γουναρίδης).

Η Εμπορική επιστρέφει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία ύστερα απο μια υπέροχη χρονιά
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