
Απο τις παραδοσιακές ομάδες που όλα αυτά τα χρόνια κοσμούν το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ είναι και
οι Εφοριακοί που έχουν κατορθώσει να αποσπάσουν τα κολακευτικά λόγια όλων των συμμετεχόντων

Ο Στέλιος Βο-
γιατζής παλαί-
μαχος παίκτης
της Προοδευτι-
κής και νυν του
Δήμου Αθη-

ναίων, μιλά κολακευτικά για το
πρωτάθλημα της  ΑΔΕΔΥ

Παρότι ο δείκτης του σκορ στον
αγώνα μεταξύ των ομάδων Υπ
Εσωτερικών/Περιφέρειας - Επι-
μελητήρια  έδειξε  το 5-2, εν
τούτοις οι ηττηθέντες προέβα-
λαν αντίσταση και έδειξαν
πάθος σε όλη τη διάρκεια

Προσωρινά κορυφή
Με έναν αγώνα περισσότερο ο
ΟΕΑΔ βρίσκεται στην κορυφή
μαζί με το Ταχ Ταμ στη Β’
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Ο.Λ.Μ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ.-  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0-1
Με νίκη ξεκίνησε το 2019 για την ομάδα της π.
Εμπορικής εναντίον ενός πολύ δυνατού αντι-
πάλου την ομάδα της ΟΛΜΕ. Το ματς διεξήχ-
θει κάτω από άσχημο αγωνιστικό χώρο μιας
λόγω της έντονης βροχής που είχε ρίξει όλο το
βράδυ . Έτσι το ματς δεν χωράει δάφνες ποι-
ότητας και σε συνδυασμό με την αποχή ενός
μήνα οι δύο ομάδες είχαν λίγες ευκαιρίες σε
κάθε εστία . Γύρω στο 30' έπειτα από ωραίο
συνδυασμό οι τραπεζικοί άνοιξαν το σκορ
όταν το δυνατό σουτ του Βυλλιώτη δεν κατά-
φερε να αποκρούσει ο κατα τα αλλα πολυ
καλός τερματοφύλακας της ΟΛΜΕ. Στο δεύ-
τερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε ακόμα πιο
πολύ και οι μεν τραπεζικοί προσπαθούσαν να
κρατήσουν το σκορ οι δε της ΟΛΜΕ να ισοφα-
ρίσουν. Ετσι στο δεύτερο ημίχρονο πρωταγω-
νιστικό ρόλο είχε ο τερματοφύλακας
Μανωλάκος που με δύο δύσκολες επεμβάσεις
κράτησε ανέπαφη την εστία του και έδωσε την
νίκη στους τραπεζικούς. Μαζί του σε απόδοση
οι Κουτσουπιάς και Καλλομενίδης που έκοβαν
οποιον κίνδυνο πήγε να δημιουργηθεί. Μονα-
δική ευκαιρία των τραπεζικών η ατομική προ-
σπαθεια του Κιούση που αφού απέφυγε δυο
αμυντικούς σουταρε αλλά ο τερματοφύλακας
απεκρουσε. 
ΕΝ.Α.Σ : Μανωλάκος - Δανέζης (60' Τσαμ-
πρας) - Κουτσουπιας - Καλλομενίδης (80' Κα-
ράπας) - Ραγούσης (70' Γιγκλάς ) -
Βαρδακώστας - Γεωργοπουλος - Τσουρας -
Άνθης - Βυλλιώτης - Ανδρεάδης (60´ Κιούσης)\
* Η Ομάδα ΕΝ.Α.Σ εύχεται καλή χρονιά σε
όλους με υγεία . 

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - Ο.Δ.Υ.Ε. 3-1
Νίκη με ανατροπή για τους Εφοριακούς , που
παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, εν τούτοις
κατάφεραν όχι μόνον να φέρουν τον αγώνα
στα ίσα, αλλά και να πάρουν στο τέλος αι με-
γάλη νίκη επι της ΟΔΥΕ με σκορ 3-1.  Στο
σκορ προηγήθηκε η ΟΔΥΕ στο 5’ με πλασέ
του Παγίδα. Όμως  σε μεγάλη μέρα ο Ναβρό-
ζογλου, που όχι μόνον ήταν ο καλύτερος παί-
κτης των νικητών, αλλά κατάφερε να
σημειώσει και δυο γκολ από τα συνολικά τρια
που σημείωσε η ομάδα το,έφερε τα πάνω-
κάτω. Ήταν ο παίκτης που στο 15’ έφερε το
παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το 1-1 και μετά από
επτά λεπτά διπλασίασε τα προσωπικά και τα
τέρματα της ομάδος του κάνοντας το 2-1, με

το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανά-
ληψη δεν άλλαξε τίποτε παρά μόνον το τρίτο
γκολ που σημείωσαν οι Εφοριακοί σστο 85’ με
τον Φίλο , που έκανε το 3-1.  Διακρίθηκαν απο
τους νικητές οι Ναβροζογλου, Φίλος, ενώ από
την ΟΔΥΕ οι Μποραζάνης, Βούζας και Ασθενί-
δης. 
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζαε, Παπαμιχαήλ, Χα-
τζηνικολάου, Δρέκος, Ασθενίδης, Μποραζά-
νης, Δανηιλίδης, Παπαναγιώτου, Παγίδας,
Αποστολάκος, Μίχος, Καντζούρης. 

Γ.Λ.Κ. - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3-3
Παιχνίδι για γερά νεύρα ΄ηταν αυτό μεταξύ του
ΓΛΚ και του Δήμου Γαλατσίου Άλλωστε το τε-
λικό ισόπαλο 3-3, αποδεικνύει του λόγου το
αληθές και παράλληλα τη μεγάλη προσπάθεια
που κατέβαλαν και οι δυο μονομάχοι. Πάντως
εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως το
ΓΛΚ, παρότι που βρέθηκε να χάνει ακόμη και
με 3-1, εν τούτοις κατάφερε να φέρει τον
αγώνα στα ίσα. Βέβαια σπουδαίο ρόλο στην
εξέλιξη έπαιξε και το γεγονός πως  οι φιλοξε-
νούμενοι έπαιξαν στο δεύτερο μέρος με δέκα
παίκτες!  Πρωταγωνιστής της αναμέτρηση
ήταν ο Καλογιάννης που σημείωσε δυο γκολ
για λογαριασμό του ΓΛΚ. Το σκορ άνοιξε στο
10’ ο Παπαδόπουλος κάνοντας το 0-1, για να
ισοφαρίσει σε 1-1 ο Καζόλης. Ο Δήμος που
συνέχισε να πιέζει κατάφερε να αυξήσει το
σκορ, κάνοντας το 1-2 στο 25’ με τον Άρη
Κοσμά, ενώ το σκορ του ημιχρόνου διαμορ-
φώθηκε στο 35’ με αυτογκολ. Κάνοντας το 1-3.
Στην επανάληψη όπως προαναφέρθηκε ο Κα-
λογιάννης αρχικά μείωσε σε  2-3 στο 47’, ενώ
μετά από τρια λεπτά ο ίδιος ισοφάρισε σε 3-3,
με το οποίο έληξε και το παιχνίδι. Πάντως στο
δεύτερο παίχτηκε καλύτερο ποδόσφαιρο, με
τις δυο ομάδες να δημιουργούν και να χάνουν
ευκαιρίες. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους
οι Καλογιάννης, Κυρατζης, Φουντουλάκης,
ενώ από το Δημο Γαλατσίου άρεσαν οι Δήμος,
Τζανής και Τσούλος. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Δημητρακοπουλος
Μπαντης Χρ., Μπαντης Π.,  Κουλέπης Τζανης
Κοσμας Στ.,  Κοσμας Άρης Τσουλος Παπαδό-
πουλος Δήμος Σκαβαρας (Μπαντης Π.,  Σιω-
τας Θάνος).

Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα σημεί-
ωσε το Υπ Παιδείας και μάλιστα στην καλύ-

τερη χρονική συγκυρία, που δεν είναι άλλη
από την ανατολή του νέου χρόνου. Έτσι οι νι-
κητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
και γι αυτό το λόγο, συν του ότι αυτή η νίκη
τους δίνει το δικαίωμα να ελπίζουν για καλύ-
τερα παιχνίδια και καλύτερες εμφανίσεις. Αντί-
θετα οι Τελωνειακοί δεν κατάφεραν να πάρουν
κάτι θετικο από την αναμέτρηση αυτή.  Σί-
γουρα το πρώτο μέρος ήταν καλό και για τους
δυο μονομάχους που μπορεί να απώλεσαν
ευκαιρίες και να μην σημείωσαν κάποιο γκολ,
όμως είναι αλήθεια πως  όλοι έδειξαν  όρεξη
καιπάθος. Από τη μεριά τους οι γηπεδούχοι θα
μπορούσαν να είχαν αυξήσει το σκορ, αν οι
Πουρνάρας, Μητσιάκης και Μυταλούλης, έδει-
χναν πιο εύστοχοι στην τελική τους προσπά-
θεια.  Πάντως η νίκη αυτή πιστώνεται τόσο
στον Μητσιάκη που στο 50’ άνοιξε το σκορ κά-
νοντας το 1-0 και στον Πιπιλίκα που ευστό-
χησε από τα 11 βήματα σε πέναλτι που
κέρδισε ο Ηλιάκης. Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Ιωσηφίδης, Ηλιάκης και Πιπιλίκας. 

ΕΦΚΑ - Ο.Α.Ε.Δ.  1-4
Σε έναν ακόμη αγώνα ο ΟΑΕΔ, έδειξε πως δί-
καια αποτελεί μια ομάδα με πολλές δυνατότη-
τες, που όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο,
μπορεί να κάνει τη διαφορά και να επικρατήσει
επι οποιουδήποτε αντιπάλου. Εν προκειμένου
ο ΕΦΚΑ, κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός
μέχρι εκεί που του επέτρεπαν οι δυνάμεις του.
Στη συνέχεια και μετά το δεύτερο γκολ που
δέχθηκε, υπέκυψε στην ανωτερότητα των αν-
τιπάλων του και ηττήθηκε 4-1. Το σκορ άνοιξε
στο 20’ ο Μακρής για να ισοφαρίσει σε 1-1 ο
Οικονόμου στο 25’, όμως ο Μπαρτζιώτης στο
37’ με ωραία προσωπική ενέργεια έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 1-2,
που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.  Στο δεύ-
τερο ημίχρονο τα πράγματα εγιναν πιο εύκολα
για τον ΟΑΕΔ που καταφερε δύο ακομα τερ-
ματα με τον Ντράχα στο 62' και ξανά τον
Μακρή στο 75' ενώ ειχε και δοκάρι με τον Λου-
κίδη στο 80'. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε
τους φιλοξενουμενους να είναι οι νικητές με 4-
1.  Διακρίθηκαν οι Ψυρίδης, Ντράχας και Λου-
κίδης από τη μεριά των νικητών. 
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Μακρής, Σταθό-
πουλος, Ντράχας, Μπαρτζιώτης Ψυρίδης,
Λουκίδης, Δίζος, Ευθυμιάδης, Κανελόπουλος. 

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 5-2

Πιο δύσκολη ήταν η νίκη, από αυτή που μπορεί να δείχνει το τελικό 5-2 σκορ. Παρά τα κενά λόγω των εορτών, έδειξαν να ην επηρεάζουν τους
παίκτες του Υπουργείου, ενώ αντίθετα οι προπονήσεις που  έγιναν στο διάστημα αυτό ωφέλησαν, πιάνοντας τόπο και οδηγώντας στη μεγάλη
αυτή νίκη.  Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως χάθηκαν πολλές ευκαιρίες, με τουλάχιστον επτά τελικές εκ μέρους των γηπεδούχων. Κί-
τσης και Κουρής  ήταν οι δυο πρωταγωνιστές των χαμένων ευκαιριών και μάλιστα κάποιες απ’ αυτές ήταν κλασσικότατες, ενώ και η φάση του
40’  όταν ο Κουρής σούταρε και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι  μετά από απόκρουση του αντίπαλου τερματοφύλακα, ήταν μια από εκεί-
νες που συζητήθηκαν εξ ίσου. Παρ’ όλα αυτά στο σκορ προηγήθηκαν τα Επιμελητήρια στο 30’ κάνοντας το 0-1, όταν σε κόρνερ και σε κεφαλιά
απόκρουση του Κσστάνη  το σουτ που επιχειρήθηκε η μπάλα κατέληξε στο «Γ», με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη και
ύστερα από τις ανακατατάξεις που επιχειρήθηκαν από την πλευρά των γηπεδούχων έφεραν αποτέλεσμα. Η απάντηση για το Υπουργείο ήρθε
στο 48’ όταν ο Κουρής επιχείρησε σουτ ο πορτιέρο απόκρουσε αλλά ο Χατζηλάρης από κοντά έκανε το 1-1. . Μαγική μπαλιά του Μαυρέλη στην
πλάτη της αντίπαλης άμυνας στον Κίτση , ο τελευταίος λειτούργησε υποδειγματικά γυρνώντας την μπάλα στον Χατζηλάρη που στο 53’ έδωσε
το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 2-1.  Μετά από αυτό το γκολ, το Υπουργείο ανέβασε την απόδοσή του κα με άξονες τους Πλατή,
Καστάνη, Λαζακη, Γκάτση που  δημιουργούσαν συνέχεια. Έτσι στο 60’ ο Κίτσης ήταν εκείνος που ανέβασε το σκορ στο 3-1.  Μετά  το γκολ αυτό
ο ρυθμός έπεσε με συνέπεια τα Επιμελητήρια να μειώσουν σε 3-2 με κεφαλιά στο 65’ . Όμως το ένστικτο του νικητή λειτούργησε και στο 67’
ύστερα από φάουλ του Λαζάκη και εκπληκτική κεφαλιά του Καστάνη η μπάλα κατέληξε στο «Γ» με το σκορ να γίνεται  4-2.  Το τελικό 5-2 δια-
μορφώθηκε στο 80’  με τον Χατζηλάρη να είναι ο σκόρερ ύστερα από ωραίο συνδυασμό των Κουρή και Καστάνη.
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Ζέρβας, Κωτσιόπουλος,  Πλαττής, Μαυρέλης, Μακρίδης, Καστάνης,  Γκάτσης, Λαζάκης Κιτσης, , Χατζηλά-
ρης, Κουρής (Μίχας Ι)
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Στο ερώτημα αν ακόμη κάποιοι άσοι του παρελ-
θόντος, εξακολουθούν ακόμη και παραδίδουν μα-
θήματα ποδοσφαίρου, η απάντηση είναι θετικήα
κι ένας εξ αυτών είναι ο Στέλιος Βογιατζής. Ο εμ-
βληματικός για πολλά χρόνια αρχηγός της Προ-
οδευτικής. Το ταλέντο του ήταν εμφανές από
πολύ μικρή ηλικία και η διαφορά μεταξύ άλλων
τόσο μεγάλη, που αμέσως κίνησε το ενδιαφέρον
όλου του ποδοσφαιρικού Πειραιά και όχι άδικα.
Ήταν παίκτης που μπορούσε να σηκώσει στις
πλάτες του μια ολόκληρη ομάδα και να την οδη-
γήσει στη νίκη και στις επιτυχίες. Αυτό το αστεί-
ρευτο ταλέντο και ο μοναδικός τρόπος που
αγωνίζονταν ήταν στοιχεία που έκαναν πολλούς
φίλους του συλλόγου να γίνουν οπαδοί και θαυ-
μαστές του. Ο ίδιος το μόνο που ήξερε να κάνει
καλά ήταν να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και να τους κάνει σε κάθε παιχνίδι να
τον χειροκροτούν. Ηταν ανάμεσα στα μεγάλα και σπουδαία ονόματα της επο-
χής του, που πράγματι όλοι μιλούσαν κολαευτικά. Ενώ ακόμη και σήμερα και
παρότι τα χρόνια έχουν περάσει ο Βογιατζής, όταν και όποτε φορά ποδο-
σφαιρική περιβολή και μπαίνει στο γήπεδο, κάνει αισθητή την παρουσία του.
Ταλέντο ήταν, είναι και θα παραμείνει. Σήμερα τον βλέπουμε να κάνει τις ίδιες
περίτεχνες ενέργειες του παρελθόντος, να μιμείται τα ίδια κόλπα και να ση-
κώνει με την ίδια άνεση το μεγάλο βάρος του στόχου που έχει  θέσει η αντι-
προσωπευτική ομάδα του Δήμου Αθηναίων, όπου και αγωνιζεται.
Ενδιαφέρον λοιπόν έχει  και η προσωπική του άποψη για το πρωταθλημα
του Αθλητικού Τομέα: «Η αιτία που με οδήγησε στον Δήμο Αθηναίων, ήταν
πρωτίστως πως θα συναντούσα πρόσωπα με τα οποία με συνδέουν κοινές
επιδιώξεις, κοινό πάθος και κοινοί στόχοι. Όταν μου έγινε πρόταση να έρθω
στην ομάδα και να τη βοηθήσω, ώστε να εκπληρώσει τους υψηλούς στόχους
που έχει και είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, μου άρεσε και δεν σας
κρύβω πως ήταν κάτι που βρίσκεται μέσα στο   DNA. Ήταν μια πρόκληση
που μου άρεσε και κυρίως μου άρεσε διότι θα συμμετείχα σε μια διοργάνωση
όπως το πρωτάθλημα του Αθλητικού Τομέα που είναι ένα από τα καλύτερα
εργασιακά στη χώρα μας.  Παράλληλα η σοβαρότητα,  η καλή οργάνωση και
επίσης ομάδες, που παραδοσιακά στηρίζουν το πρωτάθλημα δεν με άφησαν
αδιάφορο. Έτσι σήμερα μαζί με τους συμπαίκτες μου, προσπαθούμε σε κάθε
παιχνίδι να τα δίνουμε όλα, με κύριο στόχο τη νίκη και η οποία θα μας εξα-
σφαλίζει την πρώτη  θέση. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα
μου και από την αγωνιστική της εικόνα. Το γεγονός πως βρισκόμαστε στην
πρώτη θέση και ήδη έχουμε διατηρήσει το αήττητο μέχρι στιγμής αποδεικνύει
πως όλα πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Είμαι αισιόδοξος πως αυτό θα συ-
νεχιστεί μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος και η ομάδα μας θα πάρει στο
τέλος αυτό για το οποίο αγωνίζεται και είναι η κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος».
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 6η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ 4 -0
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Δ.Ο.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 0 -4
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Αν
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Αν

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 5 -2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6 18 6 0 0 29 0
2 15 5 0 1 26 11
3 Ο.Σ.Υ.Ο. 5 13 4 1 0 13 3
4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 6 10 3 1 2 10 13
5 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 5 8 2 2 1 18 9
6 Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ 6 8 2 2 2 13 11
7 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 6 7 2 1 3 9 19
8 Δ.Ο.Ε. 6 6 2 0 4 6 21
9 Ο.ΣΥ.Π.Α. 5 4 1 1 3 9 10
10 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 6 4 1 1 4 7 17
11 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 5 3 0 3 2 11 15
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 6 0 0 0 6 4 26

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Δ.Ο.Ε.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 6η ΑΓΩΝ
ΕΦΚΑ Ο.Α.Ε.Δ. 1 -4
Ο.Λ.Μ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0 -1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 2 -0
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ο.Δ.Υ.Ε. 3 -1
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αν
Γ.Λ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 -3

Εξ αναβολής (3η αγων)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 2-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 5 13 4 1 0 19 7
2 Ο.Α.Ε.Δ. 6 13 4 1 1 18 9
3 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 6 10 3 1 2 16 13
4 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 5 10 3 1 1 12 9
5 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 6 10 3 1 2 11 10
6 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 6 9 2 3 1 14 12
7 ΕΦΚΑ 6 9 3 0 3 13 12
8 Γ.Λ.Κ. 6 7 2 1 3 18 18
9 Ο.Λ.Μ.Ε. 6 7 2 1 3 12 14
10 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 6 7 2 1 3 12 17
11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 6 4 1 1 4 8 12
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 6 0 0 0 6 7 27

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Ο.Δ.Υ.Ε. ΕΦΚΑ
Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Λ.Μ.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Γ.Λ.Κ.

Συνεχίζει τις πολύ καλές του εμφανί-
σες ο Δήμος Αθηναίων, στην πορεία
του προς την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος . Κόντρα στο ΥΠΠΟ, μια
ομάδα παραδοσιακή που όλα αυτά
τα χρόνια πρωταγωνιστεί  στο πρω-
τάθλημα της ΑΔΕΔΥ, ο Δήμος έδειξε
την αγωνιστική ανωτερότητα  και επι-
κράτησε 4-0. Σε ένα ακόμη παιχνίδι
ο Δήμος είχε ουσία. Το πρώτο μέρος
έληξε 3-0, με το σκορ να το ανοίγει
με τον Παπαμιχαλόπουλο να κάνει το
1-0. Ακολούθησαν δυο γκολ του Μα-
χαίρα που διπλασίασε το σκορ κάνο-
ντας το 2-0 και λίγο αργότερα ο
Ροντρίγκεζ ανεβασε το δείκτη στο 3-
0. Στο δευτερο το ΥΠΠΟ, ισορρό-
πησε τον αγώνα και πήρε
πρωτοβουλίες, χωρίς ωστόσο να δη-
μιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις
στην αντίπαλη εστία. Αντίθετα ο
Δήμος ήταν εκείνος που αύξησε το
σκορ με τον Στρατή να κάνει το τε-
λικό 4-0.  Διακρίθηκαν από τους νικη-
τές οι Βογιατζής, Μαχαίρας, Λωλέας
και από το ΥΠΠΟ ο Ζερίνος, που
έκανε εκπληκτικές αποκρούσεις. 
Δ.Ο.Ε.-  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  0-4
Μέχρι το 75’ άντεξε η ΔΟΕ, στην

πίεση της Πυροσβεστικής, με τις δυο
ομάδες να παλεύουν για τη νίκη.  Και
σε ένα ακόμη παιχνίδι ο επιμένων
νικά, ήταν το μοτό, των νικητών, που
σε κανένα σημειο του αγώνα δεν έρι-
ξαν το ηθικό τους, αλλά με πίστη στη
νίκη, κατόρθωσαν αν την πήραν
έστω και στο τελευταίο τέταρτο. Το
σκορ άνοιξε στο 75’ ο Στυλιανού κά-
νοντας το 0-1, ενώ ο ίδιος ήταν ο
παίκτης που μετά από πέντε λεπτά,
διπλασίασε τα τέρματα της ομάδος
του κάνοντας το 0-2. Σίγουρα αυτά
τα δυο γκολ λειτούργησαν θετικά στη
ψυχολογία των φιλοξενουμένων, που
παρά το γεγονός πως ο αγώνας
πλησίαζε στο τέλος του, εν τούτοις
σημείωσαν άλλα δυο τέρματα. Ο Κα-
ραμάνος ανέβασε το δείκτη του σκορ
στο 0-3 στο 85’, ενώ το τελικό αποτέ-
λεσμα διαμόρφωσε στο 90’ ο Πλια-
τσικούρης, κάνοντας  το 0-4. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βλάχος, Ευστα-
θίου, Φραγκογιάννης, Φραγκούλης,
Θεοχάρης, Κιέζος, Τσακνιάς, Πλιατσι-
κούρης, Καραμάνος, Κανέλλος, Στυ-
λιανού (Αγόρος, Ζαφειρόπουλος,
Τζιώτης, Παπαχρήστος).
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