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Απο τις ομάδες που κοσμούν το πρωτάθλημα του Αθλητικού Τομέα της ΑΔΕΔΥ είναι και η
ΠΟΕ/ΔΟΥ. Είναι η ομάδα που με λόγια δεν μπορεί κανείς να περιγράψει τη μεγαλειώδη και
μακρόχρονη ιστορία της στο χώρο του εργασιακού αθλητισμού

Ακολουθώντας την
παράδοση, η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη πίτας της, μετά
τον αγώνα με την
ΟΣΥΟ
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Συνεχίζει τις νίκες το Υπ Εσωτερικών
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Από τις ομάδες που εξακολουθούν ακόμη και
σήμερα να γράφουν ιστορία στο πρωτάθλημα
της ΑΔΕΔΥ είναι και ο ΕΦΚΑ. Από το 1985,
δεν το λες και λίγο… Ήταν η χρονιά εκείνη
που ο Γιάννης Λύκος, Βασίλης Γεροκώστας
και Χρήστος Πελεκάνος, θέλουν να βρουν διέξοδο στη καθημερινότητά τους, αλλά κυρίως
να «γεμίσουν» κάποιες από τις ελεύθερες
ώρες του Σαββάτου με… ποδόσφαιρο! Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται αυτό παράξενο,
όμως είναι μια πραγματικότητα! Από το να
τρέχουν, στο καφενείο, προτίμησαν να το κάνουν πιο δημιουργικά. Και παράλληλα να μην
απομακρυνθεί και το στοιχείο της συναδελφικότητας… Έτσι το πιο ιδανικό «μέσον» και παράλληλα που θα τους ικανοποιούσε και το αθλητικό
αίσθημα ήταν το ποδόσφαιρο. Έτσι η σκέψη έγινε πράξη και η πράξη
φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Τίποτε μέχρι σήμερα δεν στάθηκε ικανό να
διαλύσει και να καταστρέψει τόσων ετών προσπάθεια. Κάτι που το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Λυκος:
-Αυτό που κάναμε πριν 33 χρόνια, νομίζω πως είναι άθλος. Παρά τα
όποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε στην πορεία και στη διαδρομή μας,
τα ξεπεράσαμε, με αποτέλεσμα η ομάδα να παραμένει και να συμμετέχει
στο πρωτάθλημα. Κι εδώ καλό και χρήσιμο είναι να μην γίνει καμία μνεία
σε πρόσωπα, αφού όλοι βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση.
- Ο στόχος επιτεύχθηκε;
- Ναι και με το παραπάνω. Η επιθυμία όλων μας, να δημιουργήσουμε
μια ομάδα, όπου θα αποτελούσε τη βάση και το σημείο αναφοράς όλων
μας, είναι αλήθεια πως επιτεύχθηκε. Και σ αυτό έχουμε βάλει όλοι από
ένα μικρό λιθαράκι, άλλος μικρό κι άλλος μεγάλο.
- Εκείνο που σας ενδιέφερε έτσι όπως μου τα λες, πρέπει να ήταν η
καλή παρέα. Σωστό είναι;
- Το βασικό συστατικό που βάλαμε στην ομάδα ήταν κι αυτό. Άλλωστε το
γεγονός πως οι περισσότεροι ήταν από το χώρο δουλειάς μας, συνέτεινε
ώστε αυτό να έρθει μια ώρα αρχύτερα και στη συνέχεια να το υποστηρίξουμε. Και όπως αποδείχθηκε δεν κάναμε κανένα λάθος. Αντίθετα όλοι
είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για μας και για την ομάδα μας.
- Φαντάζομαι μετά από κάθε παιχνίδι οι συζητήσεις θα ήταν ατέρμονες. Συνεχίζονται ακόμη και σήμερα;
- Εννοείται. Δεν έχει αλλάξει σε τίποτε, αν και τα προβλήματα πλέον είναι
πολλά και διαφόρων μορφών, εν τούτοις αυτό το κομμάτι παραμένει επίσης το ίδιο. Άλλωστε σ’ αυτό συνηγορούμε κι εμείς που μας αρέσει μετά
από ένα παιχνίδι να το αναλύουμε και κυρίως να κάνουμε αναφορά στην
προσπάθεια που καταβάλαμε κατά η διάρκεια του αγώνα. Εκεί να δεις…
- Για το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ;
- Είναι από το καλύτερο μέσα σε όλα όσα διαξέγονται. Αυτός είναι κι ένας
από τους λόγους που εξακολουθούμε και το στηρίζουμε με την παρουσία
μας. Αν κοιτάζαμε και τη λεπτομέρεια είμαι σίγουρος πως θα γίνει ακόμη
καλύτερο. Ευχαριστώ όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια ώστε
να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα.
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ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - Γ.Λ.Κ. 4-2
Από το καλο στο καλύτερο πηγαίνει ο Δήμος
Γαλατσίου, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, αυτή τη φορά με αντίπαλο το
ΓΛΚ. Το τελευταίο παρότι βρέθηκε να χάνει
ακόμη και με 2-0, έφερε το παιχνίδι στα ίσα,
αλλά μετά στο τελευταίο τέταρτο έχασε την κυριολεξία την μπάλα, αφού δέχθηκε δυο γκολ
και μαζί μ’ αυτά την ήττα 4-2! Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Παπαδόπουλος
που σημείωσε και τα τέσσερα τέρματα! Το
πρώτο μέρος έληξε 1-0 με το Δήμο Γαλατσίου
να προηγείται 1-0 στο 15’ με τον Παπαδόπουλο, ο ίδιος από την άσπρη βούλα και στο 55’
έκανε το 2-0. Στο λεπτο αυτό οι φιλοξενούμενοι παρότι βρέθηκαν να χάνουν 2-0, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους και
να ισοφαρίσουν σε 2-2 με τον Στρωματά και
τον Βελαέτη. Όμως ο… «μπόμπερ» Παπαδόπουλος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.
Έτσι με δυο επιπλέον γκολ στο 75’ και 80’ διαμόρφωσε το τελικό 4-2. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Παπαδόπουλος, Σιωτας Τσουλος και
από το ΓΛΚ οι δυο σκόρερ Στρωματάς ,Βελαέτης.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ : Μπαντης Π., Μπαντης
Χ., Κασσαβας, Σιωτας Γεωργουλοπουλος Θ.,
Γεωργουλοπουλος Γ., Τσουλος, Κοσμάς Ά.,
Μανδηλαρας Παπαδόπουλος (Ζαμπουρας Κοσμάς Σ.).

Ο.Α.Ε.Δ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4-2

Σε ένα δυνατό και ενδιαφέρον παιχνίδι με
ωραίες διακυμάνσεις ο ΟΑΕΔ κατέφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στους Εφοριακούς με 4-2.
Μια νίκη που στην αρχή φάνηκε ότι θα ερχόταν πιο εύκολα από ότι ήρθε, καθώς στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου ο ΟΑΕΔ κυριάρχησε στον αγωνιστικό
χώρο, επέβαλε το ρυθμό του κρατούσε τα ηνία
στα χέρια του. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο
ματς πολύ πιο δυνατά και πήραν εύκολα τον
έλεγχο, δείχνοντας από την αρχή διάθεση να
καθαρίσουν το παιχνίδι. Ο Ψυρίδης στο 15'
έκανε την αρχή και άνοιξε το σκορ, για να ακολουθήσει στο 25' ο Γεωργατζέλης, που έκανε
το 2-0. Με τον τρόπο αυτό, ο ΟΑΕΔ απέκτησε
ξεκάθαρα το πάνω χέρι στην αναμέτρηση,
αλλά έψαξε και άλλο γκολ, ώστε να τελειώσει
νωρίς νωρίς την υπόθεση νίκη. Το γκολ αυτό
ήρθε στο 32' από τον Ψυρίδη (3-0), ο οποίος
διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα. Ύστερα από λίγο όμως, οι Εφοριακοί, που μέχρι
εκείνο το σημείο είχαν νωθρή παρουσία στο
παιχνίδι, άρχισαν να γίνονται πιο κινητικοί και
απειλητικοί, αντιλαμβανόμενοι ότι αντιμετώπιζαν υπαρκτό κίνδυνο το υπόλοιπο της αναμέτρησης να αποτελέσει τυπική διαδικασία. Βγήκαν μπροστά και ο Φίλος στο 40΄μείωσε σε 31, διατηρώντας την ομάδα του έτσι ζωντανή
στο παιχνίδι. Με τους Εφοριακούς πλέον να
στέκονται αρκετά καλύτερα στα πόδια τους, το
δεύτερο μέρος είχε αρκετά διαφορετική εξέλιξη, καθώς η αναμέτρηση ισορρόπησε, πήρε
ενδιαφέρον, χρώμα και έγινε πιο αμφίρροπη.
Σε αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι με το καλημέρα του β' ημιχρόνου, στο 50', ο Φίλος πέτυχε κι άλλο γκολ, μειώνοντας σε 3-2 πλέον
και βάζοντας την ομάδα του για καλά ξανά στο

παιχνίδι. Οι Εφοριακοί είχαν ανέβει αισθητά,
είχαν αναπτερωμένο ηθικό και είχαν επίσης
και το μομέντουμ, και ο ΟΑΕΔ, βλέποντας τον
κίνδυνο να χάσει τη νίκη μέσα από τα χέρια
του, ανέβασε ξανά στροφές. Ύστερα από
μάχη αρκετής ώρας, ο Ψυρίδης, που ήταν και
ο κορυφαίος του γηπέδου, πήρε ξανά το όπλο
του και στο 70' έδωσε έκανε το 4-2, πετυχαίνοντας έτσι χατ τρικ. Το 4-2 έμελε να είναι και
το τελικό σκορ, καθώς, παρά τις προσπάθειες
των Εφοριακών που είχαν και δοκάρι με τον
Κυριακού, ο ΟΑΕΔ αμύνθηκε σωστά και τελικά
πήρε μια νίκη με λίγο περισσότερο …άγχος
από ότι υπολόγιζε. Διακρίθηκαν οι Λουκάς,
Γκλάβας και Ψυρίδης, ενώ από τους Εφοριακούς οι Φίλος, Τριανταφύλλου
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Συνέσιος, Γκλάβας, Μακρής, Γεωργατζέλης, Μπαρτζιώτης, Σταθόπουλος, Λουκάς Ψυρίδης, Μήτσουρας, Κανελόπουλος.

Ο.Λ.Μ.Ε. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 4-2

Κανείς δεν προμήνυε πως το ισόπαλο 0-0
του πρώτου μέρους , πως θα εξελίσσονταν
σε ένα ματσάκι που το ενδιαφέρον θα φούντωνε στο δεύτερο . Σ αυτή τη χρονική διάρκεια άλλωστε σημειώθηκαν και τα έξι γκολ.
Πάντως η ΟΛΜΕ μπήκε πολύ δυνατά και κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με 3-0. Στο
48’ ο Γερογιάννης με σουτ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0, ενώ ο Δόγιας στο 75’ και ύστερα από συνδυασμό των Λύτρα – Γερογιάννη ,
διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το 2-0, ενώ ο
ίδιος με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έκανε το 3-0. Οι Τελωνειακοί απάντησαν στο 70’
με γκολ του Μαντά από πάσα του Βαρβαρίγου, κάνοντας το 3-1. Όμως η ΟΛΜΕ, που
έδειξε να μην είναι ευχαριστημένη με τα τρια
γκολ που σημείωσε, συνέχισε να πιέζει και
στο 80’ με τον Χαριζόπουλο ανέβασε το δείκτη
του σκορ στο 4-1. Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε
στο 88’ ο Σφύρης από πάσα του Μαντά.
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Βουτηρέας, Γκαβογιαννάκης, Σπαντιδάκης, Βρεττός, Τσίντζος,
Χαριζόπουλος, Γερογιάννης, Ζαρνάβαλος, Δόγιας, Γαριοπίδης, (Τσικγούλης, Ιωάννου, Νικόπουλος, Λύτρας, Αποστολόπουλος, Κρασώνης, Δρούγκας)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΟΙ: Παίσιος, Καραγεωργόπουλος,
Μαντάς, Πρωτόπαππας, Μίμης, Καφάσης, Κοκώνης, Χασιώτης, Σφυρής, Βαρβαρίγος, Αγρημάκης, (Καπραντζάς), Παπαδημόπουλος,
Μαρκουλάκης).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ε.Φ.Κ.Α. 4-3

Ήταν ένα απ' τα πιο ωραία και πιο αμφίρροπα
παιχνίδια που έχουν παιχτεί μεταξύ δύο πολύ
δυνατών αντιπάλων. Το παιχνίδι ξεκίνησε σε
γρήγορο ρυθμό με τους γηπεδούχους να
έχουν μια ελαφριά υπεροχή που τους έδωσε
το προβάδισμα μόλις στο 14' με τον Παπαϊωάννου. ωστόσο ο ΕΦΚΑ δεν το έβαλε κάτω
και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Οικονόμου, την στιγμή που τα Επιμελητήρια
πίεζαν για το δεύτερο γκολ κάτι που τελικά
ήρθε και πάλι με τον Παπαϊωάννου στο 38' δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Το 2-1 ήταν και το σκορ του α' ημιχρόνου. Στο β' μέρος οι φιλοξενούμενοι μπή-

καν πιο δυνατά πίεσαν και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 με μια σέντρα σουτ του Μπάτσιου. Και εκεί που ο ΕΦΚΑ είχε το μομέντουμ,
έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας του Σταυρακάκη. Ωστόσο αν και με
10 παίκτες κατάφερε να προηγηθεί με 3-2
ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μπάτσιου.
Και μάλιστα ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε να είχε καθαρίσει το παιχνίδι αν ο παίκτης τους ήταν πιο
αποτελεσματικός σε μια φάση που, ενώ οι γηπεδούχοι ήταν όλοι στην επίθεση, βγήκε μόνος μπροστά αλλά μια στιγμή ολιγωρίας στάθηκε αρκετή για τον αμυντικό να τον προλάβει
και να αποσοβήσει ένα σχεδόν σίγουρο γκολ.
Αυτό έδωσε ώθηση στα Επιμελητήρια να εντείνουν την προσπάθεια και να παίξουν με
ηρεμία και αυτοπεποίθηση βάζοντας την μπάλα κάτω και με συντονισμένες επιθέσεις εκμεταλλευόμενοι και τον παίκτη παραπάνω να τα
δώσουν όλα στο τελευταίο τέταρτο για την
ανατροπή, κάτι που τελικά κατάφεραν ισοφαρίζοντας αρχικά σε 3-3 στο 77' με τον Παπαϊωάννου και παίρνοντας την μεγάλη νίκη στο
90' με πρωταγωνιστές τον Μπαλαδήμα που με
εκπληκτική πάσα έβγαλε μόνο του τον Παπαϊωάννου που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει
τον τερματοφύλακα και να σκοράρει για το 4-3,
που ήταν και το τελικό. Παράπονα έχει η ομάδα του ΕΦΚΑ από τη διαιτησία, ενώ διαμαρτύρεται για το τρίτο γκολ των αντιπάλων του,
πως σημειώθηκε από θέση οφσάιντ. Δεν
υπήρξε υστερήσας στο παιχνίδι αυτό, καθότι
όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Χριστόπουλος, Ντεγιαννάκης, Καπράλος, Χάλιακας,
Μπαλαδήμας, Ματσούκας, Ζιάκας, Παπαϊωάννου, Δήμος, Κοτσάνης. (Αλλαγές: Θ.Νίνος,
Μαυρεδάκης)
ΕΦΚΑ: Κατσανης ,Σταυρακάκης Παρλιάρος
Φράγκος Σαββίδης Μπατσιος, Γρίβας, Ευθυμίου, Μπούζης, Χρησταρας , Οικονόμου ( Ακτύπης, Γεωργούλης , Βλαχογιάννης, Κατσαβός,
Τσουβαλτζίδης, Σιούνας, Δημόπουλος, Λύκος)

Ο.Δ.Υ.Ε. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3-6

Στο σκορ προηγήθηκε το Ταχ Ταμ 0-1 μόλις
στο 5’ με τον Γιακαλή , ενώ στο 15’ ο ίδιος
παίκτης κέρδισε το ριμπάουντ και εύκολα έκανε το 0-2. Στο 25’ ο Παπαναγιώτου μείωσε σε
1-2 στο 25’ . Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο
Ιατρίδης , που μέχρι τη λήξη του αγώνα βρήκε τον τρόπο και σημείωσε άλλα δυο γκολ.
Στο 35’ σημείωσε το 1-3 και λίγο πριν την
λήξη του πρώτου μέρους το 1-4. Στην επανάληψη η ΟΔΥΕ μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και κατάφερε μέσα σε ένα τέταρτο να σημειώσει δυο γκολ. Στο 60’ ο Διαμαντάκος μεσουτ μείωσε σε 2-4 και λίγο εργότερα στο 75’
ο Παπαναγιώτου ακόμη περισσότερο με ένα
ωραίο τεχνικό σουτ στο «Γ» μείωσε σε 3-4.
Ακολούθησαν άλλα δυο γκολ με τον Ιατρίδη
στο 75’ και στο 85’, κάνοντας το 3-6 που ήταν
και το τελικό. Ενώ δοκάρι είχε και ο Χύκας.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ιατρίδης,
Γιακαλής, Παπαιωάννου, ενώ από την ΟΔΥΕ
οι Φαλούτσος, Παπαπαναγιώτου, Βούζας.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμχαήλ, Βούζας, Δανιηλίδης, Καντζούρης, Παιδουλιας, Παπαπαναγιώτου, Στόικος, Στοικος, Πατσέας, Διαμαντάκος, Βικάτος, Τσετσώνης.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1-3

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σημείωσε το Υπ Παιδείας, που νίκησε 3-1 την Εμπορική και βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας έναν πόντο διαφορά από το δεύτερο Ταχ Ταμ. Το πρώτο μέρος έληξε ισόπαλο 0-0, με τις δυο ομάδες να μην καταφέρνουν να σημειώσουν κάποιο γκολ. Στην
επανάληψη το Υπουργείο ήταν πιο ουσιαστικό στην τελική του προσπάθεια και κατάφερε όχι μόνον να προηγηθεί αλλά και στο τέλος να πάρει
τη νίκη. Στο 53’ ο Μητσιάκης ανατράπηκε και το πέναλτι έκανε γκολ ο Πιπιλίκας, κάνοντας το 0-1. Μετά το γκολ οι παίκτες της Εμπορικής έδειξαν σαστισμένοι , με συνέπεια αυτό να το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι και να σημειώσουν άλλα δυο γκολ. Στο 53’ ο Μητσιάκης έκανε το 02, αλλά η απάντηση της Εμπορικής ήρθε στο 56’ με κεφαλιά του Χρονόπουλου σε σέντρα του Γιγκλά να μειώσει σε 1-2. Το τελικό 1-3, έκανε στο
75’ ο Μητσιάκης με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, συνεχίζοντας τον βομβαρδισμό των αντιπάλων εστιών. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Μητσιάκης, Πιπιλίκας, Πατήλας
ΕΝ.Α.Σ : Λιαρος (60 Σουρβίνος) - Κεχαγιας - Μιχαλόπουλος (70’ Λαντζόπουλος) - Ζήκος (75’ Καραπας) - Κότσιρας (65’ Φραγκος) - Γιγκλάς Βαρδακώστας - Ορφανος (40’ Κουτσουπιας) - Τσαμπρας (46’ Παναγιωτάρας) - Ανδρεάδης - Χρονοπουλος (70´Κιούσης)
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