Ενα απο τα στελέχη του ΓΛΚ ο
Δήμος Κοσμάς, δίνει το δικό του
στίγμα, όσον αφορά τη συμμετοχή της ομάδος του στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ. Σελ 3

Απόλυτος ήταν στις δηλώσεις του ο Λεωνίδας Χατζηγιάννης της ΟΣΥΟ, μετά
το τέλος του αγώνα, όπου η ομάδα του
επικράτησε με σκορ 7-1, επί της
ΟΣΥΠΑ, λέγοντας μεταξύ άλλων πως
τα έδωσαν όλα για τη νίκη. Σελ 3
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ΟΣΥΟ – ΟΣΥΠΑ 7-1
Το γεγονός πως η ΟΣΥΠΑ, παρατάχθηκε με πολλές
ελλείψεις και μάλιστα ξεκίνησε τον αγώνα με δέκα παίκτες, ήταν στοιχεία που σίγουρα έπαιξαν το δικό τους
ρόλο στην τελική διαμόρφωση του σκορ και στο ότι ο
δείκτης έδειξε το 7-1. Καλη και ουσιαστική μπάλα εκ
μέρους των γηπεδούχων εκμεταλλεύτηκαν τα κενά
αυτά και πήραν άνετηνίκη. Τρια γκολ σημείωσε ο Μυστυλόγλου, δυο ο Δήμος και από ένα οι Χατζηγιάννης
και Καπερώνης. Ενώ για την ΟΣΥΠΑ ο Καλλώνης μείωσε σε 3-1.

ΔΟΕ – Υπ Γεωργίας 3-1
Συνεχίζει τις σερί νίκες της η ΔΟΕ, που μετά την πρόσφατη επι του Υπ Γεωργίας έκανε το 5Χ5 και δίκαια
βρίσκεται στη δεύτερη θέση με έναν αγώνα λιγότερο,
ενώ με μια νίκη προηγείται η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, που επίσης
έχει κάνει το απόλυτο 6Χ6. Μπορεί να ήταν καλύτερη
στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα η ΔΟΕ, όμως στο
σκορ προηγήθηκε το Υπουργείο με ένα τέρμα που σημείωσε στο 20’ ο Γούναρης με πλασέ από πάσα του
Κιούλου. Την απάντηση την έδωσε ο Γουναρίδης που
με τεχνικό ψηλοκρεμαστό πλασέ έκανε το 1-1, στο 37’.
Στην επανάληψη η ΔΟΕ, μπήκε πολύ δυνατά και κατάφερε αρχικά να προηγηθεί στο 70’ με κεφαλιά του Σερέτη σε απόκρουση του Ζέρβα και στο 88’ ο
Παπαθανάσης με πλασέ ύστερα από ωραίο συνδυασμό των Γουναρίδη, Καλλή και Σερέτη, έκανε το 3-1,
που ήταν και το τελικό. Τρια δοκάρια είχε η ΔΟΕ με
τους Σερέτη, Βούκαλη και ΧαΪδεμένο. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Βούκαλης, Εμμανουήλ, Σερέτηςλ
Καλλης και από τους ηττημένους οι Σουβλερός, Δρακόπουλος, Μπούρας.
Υπ Γεωργίας : Ζέρβας, Ασωνίτης, Γκιλάκης, Δρακόπουλος, Μπούρας, Τασούλης ( 45’ Φλέρης), Μπαρμπαγιάννης ( 55’ Γαριπίδης), Σουβλερός, Κουτσούρης,
Κιούλος ( 35’ Μηνάς), Γούναρης ( 85’ Φρουζάκης)

Βουλή – ΠΟΕΔΗΝ 5-2
Ανετη επικράτηση της Βουλής κοντρα στην ΠΟΕΔΗΝ,
που σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν κατάφερε να μπει στο
πνεύμα του αγώνα και να φανεί ανταγωνιστική, με συνέπεια να ηττηθεί και μάλιστα με το ευρύ 5-1 σκόρ.
Αυτή είναιη πρώτη νίκη της Βουλής στο φετινο πρωτάθλημα, αφού είχε χάσει τέσσερις φορές καιείχε μια ισοπαλία, ενώ αντίθετα η ΠΟΕΔΗΝ δεν έχει γευτεί ακόμη
τη νίκη. Το σκορ άνοιξε ο Κούτρας όταν έβγαλε τον
Ζούγκα σε θέση τετ α τετ με πολύ ωραία πάσα και
αυτός δε δυσκολεύτηκε με δυνατο σουτ να κάνει το 10. Τα τέρματα διπλασίασε με πολύ ωραία ενέργεια ο
Ξαφάκης που πέρασε τρείς αντιπάλους και με πολύ
δυνατό σουτ έξω από την περιοχή η μπάλα καρφώθηκε στο Γ για το 2-0. Κόρνερ από τον Ξαφάκη ο Κού-

τρας με ωραία κεφαλιά ανενόχλητος έκανε το 3-0, με
το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Ο Κουτρομάνος με
τακουνάκι έβγαλε τον Κούτρα απέναντι από τον τερματοφύλακα και ο επιθετικός της Βουλής με ωραίο πλασέ
έκανε το 4-0. Το 5-0 εκανε ο Ζούγκας μετά από λάθος
της άμυνας και αφού πέρασε και τον τερματοφύλα
σούταρε σε κενή εστία. Το 6-0 έγινε με τον Ξαφάκη να
σουτάρει έξω από την περιοχή με το αριστερό η μπάλα
βρήκε στο οριζόντιο και στην πλάτη του τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα. Παρ’ όλα αυτά ην ΠΟΕΔΗΝ βρήκε το κουράγιο και με δυο γκολ του Μπίτζου
και του Χατζή έκανε το τελικό 6-2.
ΒΟΥΛΗ : Φιλιντόπουλος- Πασχαλίδης- ΓροντήςΤσαμαδής- Γουργιώτης-Ματσούκας- Κουρούτης- Ζούγκας- Κουτρομάνος- Ξαφάκης –Κούτρας -(ΤσούμαςΚαραβέλης- Κοσκινίδης)

Πυροσβεστική – Υπ Εσωτερικών 2-3
Πάρα πολύ δύσκολο στην εξέλιξη και στην τελική έκβαση ήταν το παιχνίδι, μεταξύ των ομάδων Πυροσβεστική – Υπ Εσωτερικών. Παροτ ι οι δυο ομάδες
παρατάχθηκαν με ελλείψεις η δυναμικότητά τους
ήταν ισοδύναμη και όλα έδειξαν πως το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί στις λεπτομέρειες όπως κι έγινε. Μπορεί από το Υπουργείο να απουσίασαν σε ένα ακόμη
παιχνίδι οι Συμεωνίδης, Πλατής, Κουρής, όμως βρέθηκαν σε πολύ καλή μέρα παίκτες όπως οι Στασινόπουλος και Βαρυθυμιάδης, που σήκωσαν στην πλάτη
τους την ομάδα και τα κατάφεραν. Στο πρώτο μισάωρο και οι δυο ομάδες έχασαν ευκαιρίες οι μεν γηπεδούχοι με του Μουρίκη και Κύρκη το δε Υπουργείο
στην αρχή του αγώνα με τον Κίτση σε δυο περιπτώσεις. Το 0-1 έγινε στο 30’ όταν ο Κορμέτζας εκτέλεσε
ωραιο κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Μπουζινέκης
γύρισε την μπάλα στον Στασινόπουλο μέσα στην περιοχή και ο τελευταίος αφού στοπάρισε την μπάλα με
το στήθος σουταρε με το αριστερό στέλνοντας την
μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια αποβλήθηκε ο Παπαχρήστου για εξύβριση προς τον διαιτητή, με συνέπεια
να αλλάξουν οι ισορροπίες υπέρ του Υπουργείου.
Παρ’ όλα αυτά στο 45’ σε δυο σουτ του Κύρκη μπορεί
να απόκρουσε ο Μπάρτζος, όμως ο Κασιώλας που
πήρε το ριμπάουντ έκανε το 1-1. Στην επανάληψη και
με περισσότερο παίκτη το Υπουργείο πήρε πρωτοβουλίες και σημείωσε άλλα δυο γκολ. Έτσι στο 60’ ο Στασινόπουλος αλά Λούκα Μόντριτς, έβγαλε μια ωραία
μπαλιά πίσω από τη γραμμή της άμυνας της Πυροσβεστικής και ο Καστάνης που έγινε κάτοχος την γύρισε
στο πέναλτι και ο επερχόμενος Βαρυθυμιάδης έκανε το
1-2. Το Υπουργεία συνέχισε να πιέζει και στο 70’ κέρδισε κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο Στασινόπουλος μέσα
στην περιοχή, προηγήθηκαν 2-3 σουτ, η μπάλα κατέληξε στο Καστάνη που από το ύψος του πέναλτι έκανε

το 1-3. Όμως η Πυροσβεστική παρότι έπαιζε με δέκα
παίκτες με την είσοδο των Κιέζου και Μήτση σε συνδυασμό με την κούραση των αντιπάλων της, πίεσε ψάχνοντας το γκολ . Το οποίο σημείωσε στο 80 ο
Πλιατσικούρης, κάνοντας το τελικό 2-3. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Μαυρέλης, Νακόπουλος, Χαραλαμπόπουλος και ειδικά τον Δημητρόπουλος (το καλύτερο παιχνίδι για το Υπ) και οι οποίοι διατήρησαν και
το σκορ στο τέλος όταν πίεζαν οι γηπεδούχοι. Ειδική
μνεία για τους Στασινόπουλο (Μόντριτς), Μαυρέλη
(έπαιξε σε πολλές θέσεις) και Βαρυθυμιάδη που θυμήθηκε την παλιά του καλή εποχή.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βλάχος, Φραγγογιάννης, Λουκιπούδης, Τσακνιάς, Ζέρβας, Μουρίκης, Κύρκης, Παπαχρήστος, Κασιώλας, Φραγγούλης, Καρβούνης, (Μήτσης,
Κιέζος, Αθανασόπουλος, Πλιατσικούρης).
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μπάρτζος, Δημητρόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Νακοόπουλος, Βαρυθυμιάδης, Μπουζινέκης, Καστάνης, Μαυρέλης, Κορμετζας,
Στασινόπουλος, Κίτσης (Κωτσιόπουλος)

ΠΟΕ/ΥΕΘΑ – Δήμος Αθηναίων 2-1
Σε ένα ντέρμπι ανάλογο της ποιότητας των δύο Ομάδων, με γκολ, εντάσεις, δυνατά μαρκαρίσματα, το
ΥΕΘΑ πήρε την πολυπόθητη νίκη με σκορ 2-1. Από
ένα ημίχρονο είχαν οι δύο αντίπαλοι, καθώς οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά, έχασαν κλασικές ευκαιρίες κυρίως με τον Σαχινίδη στο 21´ και 36´, αλλά και
τον Κουκόπουλο στο 28´. Παράλληλα ο Αγγελίδης με
διπλό κοντινό σουτ, άνοιξε το σκορ στο 16´. Στο β´
μέρος ο Δήμος ξεκίνησε δυναμικά, πήρε την κατοχή,
πίεσε, ο πορτιέρο Δώριζας όμως τους αρνήθηκε την
ισοφάριση σε τουλάχιστον τρείς περιπτώσεις. Ο Στρατής τελικά ισοφάρισε με όμορφο πλασέ στο 65´. Το
ΥΕΘΑ αρκέστηκε σε αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές
ο Κουκόπουλος δεν κατάφερε να σκοράρει με κοντινό
πλασέ μετά από παράλληλη σέντρα του Αγγελίδη στο
78´. Η φάση που τελικά έκρινε τον αγώνα, ήταν στο
84´ όταν ο Μουζής σε ρόλο εξτρέμ, μπήκε στην περιοχή από πλαγιά αριστερά, ανετράπη, ο Διαιτητής δεν
δίστασε να σφυρίξει την παράβαση και ο Κουκόπουλος
να ευστοχήσει στο πέναλτυ, διαμορφώνοντας το τελικό
2-1.... Χωρίς να υστερήσει κάποιος εκ των γηπεδούχων, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Δώριζας, Καστανιώτης,
Αγγελίδης.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δώριζας, Γιαννακάκης, Αμανατίδης (55´
Χρυσοβέργης), Καστανιώτης, Βάγιας, Παρούσης, Μουζής, Καραβασιλειάδης (50’ Σακκάς), Αγγελίδης, Σαχινίδης (52’ Χαρακάκος), Κουκόπουλος (88´ Κομπορόζος).

ΠΟΕ/ΥΠΠΟ – ΠΟΕ/Δ0Υ 2-4
Η ΠΟΕ/Δ0Υ επανήλθε στις νίκες της. Το πάθημα των προηγουμένων αγωνιστικών, των πολλών απουσιών δεν συνεχίστηκε,. Έτσι στο γήπεδο παρουσιάστηκαν από
τους 33 συνολικά παίκτες οι 24! Η ΠΟΕ/Δ0Υ μπήκε πολύ δυνατά και μόλις στο 3’ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1 με απ’ ευθείας κόρνερ του Γκογκα. Το ΥΠΠΟ που
ισορρόπησε τον αγώνα και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Κατσαβριά. Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι είχαν την ελαφριά υπεροχή και κατάφεραν στο 55’ με τον Κρητικό και
με ατομική ενέργεια και σουτ να κάνει το 1-2, αφού η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του πορτιέρο. Όμως το ΥΠΠΟ ισοφάρισε για δεύτερη φορά στο 70’ (διαμαρτυρήθηκαν οι φιλοξενούμενοι για φάουλ πάνω στον Κολκοβούνη σε κράτημα του Μάρκου), για να γίνει το 2-2 με τον Μαντά. Μετα την ισοφάριση η ΠΟΕ/Δ0Υ , ανέβασε το
ρυθμό της και κατάφερε να σημειώσει άλλα δυο γκολ. Έτσι σε μια αντεπίθεση ανατράπηκε ο Γιώργου (διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι) το οποίο εκτέλεσε ο Γκόγκας
για να κάνει το 2-3. Ενώ ο ίδιος έκανε το 2-4 στο 88’ το οποίο επίσης αμφισβητήθηκε από τη μεριά των γηπεδούχων και μάλιστα πολύ έντονα. Πάντως το ΥΠΠΟ είχε κι
αυτό τις δικές του καλές στιγμές, με ευκαιρίες και δοκάρι.
ΠΟΕ/Δ0Υ :Κολκουβονης, Χρήστου, Τσούμαρης, Καμίδης, Γκόγκας, Μηλαδόπουλος, Γιώργου, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Ταπραντζής (Ξυπολιάς, Φλέσσας, Ζωχιός,
Φτούλης Εμ., Γακόπουλος, Αντωνάτος, Κατσαντώνης, Καρδούλας, Κοκορόσκος). Επίσης στο γήπεδο βρέθηκαν και οι Νικολής, Ναυραζογλου, Ζαρωτιάδης, Ντοβίνος.
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για την ομάδα και το ποδόσφαιρο δεν έχουν
μεταβληθεί. Κι ένας εκ των ιδρυτών ο Δημοσθένης Κοσμάς, που σήμερα κατέχει τη θέση
του Προϊσταμένου τμήματος στη Διεύθυνση
Μισθολογίου του ΓΛΚ και ο οποίος διαχρονικά
έπαιξε το δικό του σημαντικό ρόλο, στη μετέπειτα πορεία της, έχει πολλά να θυμηθεί. Ως
ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του
από την ομάδα του χωριού του, τον Ερμή Λεσινίου, όπου έπαιξε από το 1977 μέχρι το
1981, που ήρθε στην Αθήνα, όπου ερασιτεχνικά εντάχθηκε σε κάποιες ομάδες, μέχρι
που ιδρύθηκε το ΓΛΚ. Η ευγενική του παρουσία και η ηρεμία του κατά τη διάρκεια του
αγώνα, είναι χαρακτηριστικά που τον έκαναν
αγαπητό, σε όλη την ποδοσφαιρική κοινωνία
της ΑΔΕΔΥ. Έτσι με αφορμή αυτό το γεγονός
του ζητήθηκε η προσωπική του τοποθέτηση,
όσον αφορά τη διοργάνωση αλλά και την
ομάδα του. Πιο συγκεκριμένα είπε τα εξής
ερωτηθείς σχετικά: «Το πρωτάθλημα της
ΑΔΕΔΥ αποτελεί ανάσα για όλους τους εργαζόμενους και διεξάγεται σε υψηλό επίπεδο. Ειναι σημαντικό ολοι να αισθάνονται ισότιμοι και
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να παραμείνει στο επίπεδο αυτό. Η ομάδα του ΓΛΚ είναι για μένα κάτι σαν την οικογένεια μου.
Θέλω να συνεχίσει να υπάρχει παρά την έλλειψη προσωπικού τα τελευταία χρόνια. Τελος
να παροτρύνω τους νέους συναδέλφους να
συνεχίσουν αυτό που κάνουμε οι παλιότεροι»

Το ημερολόγιο έδειχνε το σωτήριο έτος 1993,
όταν μια παρέα εργαζομένων στο ΓΛΚ, μεταξύ
των οποίων ο Χρήστος Τζωρτζης , Δημήτρης
Μπαιμακης, Βαγγέλης Καλλιωρα, Γιώργος
Λανης, Νίκος Χριστοδούλου, Δήμος Κοσμάς,
αλλά και άλλα παιδιά που είχαν πάθος για το
ποδόσφαιρο, ίδρυσαν την ομώνυμη ομάδα , η
οποία και εντάχθηκε στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, όπου συμμετέχει και μέχρι σήμερα. Στόχος και σκοπός των προαναφερομένων ήταν η άθληση, η ευγενής άμιλλα
και η προσήλωση στα ιδανικά του εργασιακού
αθλητισμού. Από τότε έχουν περάσει 24 χρόνια και παρά τις όποιες σωματικές αλλοιώσεις
που είναι εμφανείς, εν τούτοις το πάθος όλων

Τη νίκη που τόσο ήθελαν οι άνθρωποι της ΟΣΥΟ και κυρίως ο προπονητής τους αλλά κι ένα άνθρωπος που έχει
παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της ομάδος ο Λεωνίδας Καπατσώρης, ήρθε και μάλιστα με πιο εύκολο τρόπο.
Και σ’αυτό «βοήθησαν» και οι αντίπαλοί τους που παρουσιάστηκαν με πολλές ελλείψεις στον αγωνιστικό χώρο.
Έτσι το ότι ο δείκτης του τελικού σκορ, έδειξε το 7-1,
ήταν αναμενόμενο, με δεδομένο πως η ΟΣΥΟ φέτος, έχει
να παρουσιάσει πολύ αξιόλογο και ανταγωνιστικό σύνολο. Άλλωστε το γεγονό ς πως αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει την 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα λέει πολλά και
όπως ισχυρίζεται και ο Λεωνίδας Χατζηγιάννης ένας από
τους πιο πολύτιμους και συνεπείς παίκτες της ομάδος, που σπάνια θα απουσιάσει από αγώνα, ενώ όταν καλείται να τη βοηθήσει τότε τα δίνει όλα. Αυτός είναι και ο λόγος που του ζητήθηκε η εκτίμησή του για την νίκη πρωτίστως με την ΟΣΥΠΑ και μετά για την πορεία της ομάδος του. Πιο συγκεκριμένα είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που οι αντίπαλοί μας, όπως πληροφορηθήκαμε πριν την έναρξη του αγώνα και διαπιστώσαμε στη διάρκειά του, παρατάχθηκαν
με ελλείψεις το έργο μας έγινε πιο εύκολο. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δώσαμε όλοι μας τον
καλύτερό μας εαυτό και από τη στιγμή που προσέξαμε τις τελικές μας, τότε όλα πήγαν καλά.
Τώρα όσον αφορά τη θέση μας στον βαθμολογικό πίνακα, πιστεύω πως μπορούμε να ανέβουμε ακόμη ψηλότερα. Η ΟΣΥΟ είναι μια ομάδα, που τα τελευταία χρόνια έχει καλή παρουσία στην Α’ κατηγορία και αυτό το δείχνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο».
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46 συνολικά τέρματα
σημειώθηκαν και
στις δυο κατηγορίες
την 6η αγωνιστική

Τα περισσότερα τέρματα

Την καλύτερη επίθεση διαθέτει η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, έχοντας
σημειώσει 24 γκολ

σημειώθηκαν στον
αγώνα Βουλή Ελλήνων
- Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. 5-2

Ο.Σ.Υ.Ο.
ΔΟΕ
Βουλή Ελλήνων
Πυροσβεστική
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Ο.ΣΥ.Π.Α. 7-1
Υπ Γεωργίας
3-1
Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.
5-2
Υπ Εσωτερικών
2-3
Δήμος Αθηναίων 2-1
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
2-4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Α
6
5
5
5
6
6
6
6
5
6
6
6

Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Δ.Ο.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.

Η επόμενη αγωνιστιική
Υπ Εσωτερικών
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Υπ Γεωργίας
Δήμος Αθηναίων
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.
Δήμος Γαλατσίου
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ταχ Ταμιευτήριο
Γ.Λ.Κ.
Ο.Δ.Υ.Ε.

Β
18
15
12
12
12
11
10
4
2
1
1
0

Ν
6
5
4
4
4
3
3
1
0
0
0
0

Ι
0
0
0
0
0
2
1
1
2
1
1
0

ΤΕΡ
24 3
12 1
21 8
19 6
19 16
20 8
23 11
9 18
4 15
7 25
9 32
9 33

Ο.Σ.Υ.Ο.
ΔΟΕ
Βουλή Ελλήνων
Πυροσβεστική
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
ΕΦΚΑ
Επιμελητήρια
Εμπορική Τράπεζα
Υπ Παιδείας
Τελωνειακοί
Εφοριακοί

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

Α
6
5
5
6
6
5
5
3
4
5
6
6

Υπ Παιδείας
ΕΦΚΑ
Επιμελητήρια
Τελωνειακοί
Εφοριακοί
Εμπορική Τράπεζα

Δήμος Γαλατσίου
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ταχ Ταμιευτήριο
Γ.Λ.Κ.
Ο.Δ.Υ.Ε.
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Η
0
0
1
1
2
1
2
4
3
5
5
6

Β
16
15
12
10
10
9
6
3
3
3
2
1

Ν
5
5
4
3
3
3
2
1
1
1
0
0

Ι
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
1

Η
0
0
1
2
2
2
3
2
3
4
4
5

1-2
1-2
4-2
4-2
2-1
0-0
ΤΕΡ
20 10
22 8
21 11
17 7
12 9
10 9
8 10
13 11
8 16
10 21
5 20
8 22

4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΓΛΚ – Τελωνειακοί 2-1
Η νέα φανέλα έφερε γούρι στο ΓΛΚ το οποίο αν και με
δέκα παίχτες από το 50 νίκησε με 2-1. Και πήρε το
πρώτο του τρίποντο. Στο α ημίχρονο έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο προηγήθηκε με τον Στρωματα και έχασε κλασικές ευκαιρίες για αύξηση του σκόρ. Στο 50
αποβλήθηκε ο Καζολης και το παιγνίδι άλλαξε. Στο 75
ισοφάρισαν τα τελωνεία σε 1-1 με σουτ του Αγριμάκη
αλλά με κίνηση ματ από τον πάγκο το ΓΛΚ πήρε τα
παιγνίδι με γκολ του Μελτινου. Κορυφαίος μακράν ο
Μελτινος και εξαιρετικός ο τερματοφύλακας Κωνσταντινόπουλος χωρίς να υστερήσει κανείς, από τους νικητές.

Δήμος Γαλατσίου – ΕΦΚΑ 1-2
Από ένα ημιχρονο είχαν οι δυο μονομάχοι , όπου στο
πρώτο καλύτερος ήταν ο ΕΦΚΑ, ενώς το δεύτερο ο
Δήμος Γαλατσίου. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός πως οι νικητές που όπως προαναφέρθηκε στο
πρώτο ήταν καλύτεροι βρήκαν δυο φορές δίχτυα και
γενικά εκμεταλλεύτηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο την
υπεροχή τους αυτή. Το σκορ άνοιξε στο 20’ ο Φράγκος που με σουτ έκανε το 0-1, για να διπλασιάσει τα
τέρματα στο 35΄ ο ίδιος παίκτης με κεφαλιά ύστερα
από σέντρα του Μπούζη. Ενώ στο 40’ ο Χρησταράς
από την άσπρη βούλα σημάδεψε το δοκάρι. Στην επανάληψη ο Δήμος που πήρε τα ηνία το αγώνα μείωσε
σε 1-2 στο 87’ με αυτογκολ, όταν το σουτ του Ζαμπούρα λίγο πριν καταλήξει στα δίχτυα βρήκε σε αντίπαλο. Διακριθέντες ήτανοι Ζαμπούρας, Μπατής Χρ.,
και Γεωργουλόπουλος Θ.
Μπατής Π.Μπατής Χρ., Κοσμάς Α., Μαχαίρας, Τζάνης, Σιώτας, Γεωργουλόπουλος Γ., Γεωργουλόπουλος
Θ., Ζαμπούρας, Μανδηλαράς, Τσούλος, Παπαδόπουλος, Λυμπέρης, Κοσμάς Στ., Κοσμάς Σπ.

ΟΕΑΔ – Επιμελητήρια 1-2
Στις λεπτομέρειες κρίθηκε τελικά ο αγώνας μεταξύ των
ομάδων ΟΕΑΔ – Επιμελητήρια, παρότι σε γενικές
γραμμές είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι δυο μονομάχοι δημιούργησαν ευκαιρίες και τις απώλεσαν.
Όμως ο δείκτης στο τέλος σταμάτησε στο 1-2, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα των Επιμελητηρίων. Αυτή η
νίκη των Επιμελητηρίων είναι η Πέμπτη συνεχόμενη,
ενώ με έναν αγώνα λιγότερο βρίσκονται στη 2η θέση
πίσω από την ΟΛΜΕ με 15 πόντους. Από την άλλη ο
ΟΑΕΔ μετά την ήττα του υποχώρησε στην 4η θέση και
την οποία μοιράζεται με τον ΕΦΚΑ. Το σκορ άνοιξε στο
30’ ο Πανταζόπουλος κάνοντας το 1-0, για να ισοφαρίσει στο 40’ ο Κοτσάνης σε 1-1. Στην επανάληψη τα
Επιμελητήρια που πάτησαν καλύτερα με τον Μουζακίτη στο 80’ έκαναν το 1-2, που ήταν και το τελικό, ενώ
είχαν και δοκαρι στο 70’ με τον Κοτσάνη.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζης, Συνέσιος, Γκλάβας, Μακρής, Μπαρτζιώτης, Σταθόπουλος, Σιάσος, Σαμωνάκης, Γεωργατζέλης, Ψυρίδης, Πανταζόπουλος, Δίζος.

ΟΛΜΕ – Εμπορική Τράπεζα 4-2
Πολύ δύσκολη ήταν η νικη κόντρα στην Εμπορική. Και
μην σας ξεγελά το σκορ, αφού μέχρι τα δυο γκολ της
νίκης τα σημείωσε η ΟΛΜΕ στο τελευταίο 10λεπτο του

αγώνα. Η Εμπορική παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμη
και με δυο γκολ διαφορά, εν τούτοις δεν τα παράτησε,
αλλά στο 8λεπτο μεταξύ 70’ και 78’ κατάφερε να κάνει
το 2-2! Μόλις στο 8’ ο Ζαρνάβαλος άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0, με το οποιο έληξε το πρώτο μέρος. Στην
επανάλψη ο Λύτρας με φάουλ σημείωσε το 2-0 περίπου στο 50’. Από εκεί κι έπειτα η Εμπορική πάτησε καλύτερα και με δυο γκολ, έκανε το 2-2. Στο 70’ ο Ανθης
μείωσε σε 2-1 και στο 78’ ο Ζήκος με πλασέ το 2-2.
‘Όμως στο 82’ ο Λύτρας με πέναλτι που κέρδισε ο Γερογιάννης έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα το υ κάνοντας το 3-2 για να ακολουθήσει ένα δεύτερο πέναλτι
του Γερογιάννη στο 85’ που διαμόρφωσε το τελικό 4-2,
το οποίο κέρδισε ο Λύτρας. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Λύτρας, Χαριζόπουλος, Σπαντιδάκης, Τσιγγούλης.
ΟΛΜΕ : Δρακονταειδής, Παπαιωάννου, Λιάσκος,
Σπαντιδάκης, Χαριζόπουλος, Τσιγγούλης, Λυτρας, Δόγιας, Ζαρνάβαλος, Τσίντζος, Δρούγκας, (Γκαβογιαννάκης, Πετώνης, Γερογιάννης, Αποστολόπουλος, Βρεττος, Τσόκρης, Γαριπίδης).
Εμπορικη (ΕΝ.Α.Σ) : Παναγιωτίδης - Ζηκος - Κεχαγιας
(46’ Μανωλάκος) - Χρονοπουλος (55’ Μιχαλόπουλος) Δανέζης (60’ Καλλομενίδης) - Κουτσουπιας (75´ Τσαμπρας) - Άνθης (75’ Κιουσης) - Ανδρεάδης (60’ Παναγιωταρας)- Γιγκλάς - Ορφανός - Βαρδακώστας

Ταχ Ταμ – Υπ Παιδείας 4-2
Το πρώτο κακό ημίχρονο που έκανε το Υπ Παιδείας,
στάθηκε αιτία να το πληρώσει και μάλιστα με μια ευρεία νίκη, όπου ο δείκτης σταμάτησε στο 4-2. Ενώ αντίθετα το Ταχ Ταμ δεν άφησε την ευκαιρία αυτή να
πάει χαμένη και κατάφερε από το πρώτο μέρος να πάρει μεγάλη διαφορά και να κάνει το 0-3. Ο Γιώτης ήταν
ο παίκτης που με δυο προσωπικά του γκολ στο 10’ και
21’, έδωσε προβάδισμα δυο τερμάτων, ενώ ένα τέταρτο πριν κλείσει το ημίχρονο ο Κανέρης έκανε το 0-3.
Στην επανάληψη αν εξαιρεθεί το πρώτο τέταρτο, όπου
και το Ταχ Ταμ κατάφερε να σημειώσει το 0-4 στο 55’
με τον Ιατρίδη, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ανήκει
στο Υουργείο. Το οποίο πίεσε μέχρι τη λήξη και κατάφερε να σημειώσει δυο γκολ! Στο 60’ με σουτ του Μυ-

ταλούλη να μειώσει σε 1-4 και στο 66’ ο Μητσιάκης με
λομπα το 2-4, που ήταν και το τελικό. Στο 70’ αποβλήθηκε ο Μπλάνας ως τελευταίος. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Γιώτης, Ιατρίδης, Παπαιωάννου. Ενώ από
τους ηττημένους οι Πιπιλίκας, Μητσιάκης,Πατίλας.

ΟΔΥΕ – Εφοριακοί 0-0
Αυτό που έχει σημασία στο ποδόσφαιρο είναι το γκολ.
Και στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΟΔΥΕ – Εφοριακοί , παρότι σημειώθηκαν κάποιες ευκαιρίες και από
τις δυο ομάδες, εν τούτοις καμία δεν είχε κατάληξη τα
αντίπαλα δίχτυα με συνέπεια να μείνει ως τελικό αποτέλεσμα το 0-0. Έτσι στο ντέρμπι των ουραγών, δεν
υπήρξε νικητής αλλά μάλλον και οι δυο μονομάχοι
πρέπει να έμειναν ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα.

Ραντεβού στις 9 Ιανουαρίου
Για τις 9-1-2018, έχει οριστεί το ραντεβού των εκπροσώπων των ομάδων για τη νέα χρονιά, στο οποίο καλούνται να είναι παρόντες όλοι! Διότι πρωτίστως τα θέματα που έχουν τεθεί στην ατζέντα της Οργανωτικής
Επιτροπής, αλλά και επίσης θα πρέπει να γίνει η κλήρωση του κυπέλλου που αναβλήθηκε στην προηγούμενη που είχε προγραμματιστεί στις 21-11-2017, όπου
ελάχιστοι εκπρόσωποι έδωσαν το παρών! Πέραν αυτού θα πρέπει να συζητηθεί και να κλειστεί η ημερομηνία της κοπής της πίτας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο,
και η εκδήλωση όπως είθισται ξεχωρίζει όλων. Όπως
επίσης και να οριστούν ημερομηνίες για την διεξαγωγή
των αναβληθέντων, ενώ υπάρχει ανοικτή για όσους το
επιθυμούν να το κλείσουν για τις 6-1-2018.

Η καταβολή της 2ης δόσης
Ένα θέμα που επίσης καίει τον Αθλητικό Τομέα, αλλά
και την όλη διοργάνωση, είναι η καταβολή της 2ης δόσης, που ως γνωστό λήγει στις 31-1-2018 και θα πρέπει όλοι οι υπόχρεοι να καταβάλουν. Άλλωστε αυτό
έχει ξεκαθαρίσει, από ενάρξεως της ποδοσφαιρικής
περιόδου και είναι δέσμευση των ομάδων, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα
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