
Κάθε χρόνο εμφανίζεται πιο  καλύτερη η ομάδα του ΟΑΕΔ, δείχνοντας μ’ αυτό τον τρόπο 
πως διαχρονικά δεν έχει χάσει την αίγλη και τη δυναμική της
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Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1-3
Ισως το χειρότερο φετινό παιχνίδι των γη-
πεδούχων να ήταν αυτό με τον πρωτο-
πόρο Δήμο Αθηναίων στο πρώτο μέρος,
κάτι που όπως αποδείχθηκε ήταν αρκετό
στο Δήμο Αθηναίων να πάρει ένα σαφές
προβάδισμα με δυο γκολ και να κάνει δύ-
σκολη τη ζωή των αντιπάλων στη συνέ-
χεια.  Βέβαια από τη μεριά της η ΠΟΕ/Δ0Υ
έχει κάποια παράπονα από τη διαιτησία,
ενώ και η τύχη που τόσο ήθελαν οι ηττημέ-
νοι δεν ήταν με το μέρος τους, αφού στο
25’ αποχώρησε με θλάση ο Γκόγκας. Πα-
ράλληλα η απουσία των Ζωχιού, Τζού-
μαρη, Φτούλη και Καραγιάννη ήταν
αισθητή. Αγωνιστικά τώρα σε μεγάλη μέρα
βρέθηκε ο Νότης Μαχαίρας, που σημείωσε
και τα τρια γκολ και ουσιαστικά οδήγησε
την ομάδα του σε μεγάλη νίκη 3-1. Στο 10’
άνοιξε το σκορ και στο 20’ με απ’ ευθείας
φάουλ έκανε το 0-2, όπου η ΠΟΕ/Δ0Υ δια-
μαρτύρεται πως είχε προηγηθεί φάουλ.
Σπουδαία κεφαλιά του Μπουζινέκη στο 35’
πέρασε η μπάλα μόλις άουτ!  Στην επανά-
ληψη και στο 70’ ο Μαχαίρας έδειξε τη με-
γάλη του κλάση όταν από τη γραμμή του
άουτ, πραγματοποίησε σέντρα σουτ στέλ-
νοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κατσιπα-
νου κάνοντας το 0-3. Η ΠΟΕ/Δ0Υ μείωσε
στο 80’ σε 1-3 με τον Μπουζινέκη με ατο-
μική ενέργεια και σουτ, που ήταν και το τε-
λικό σκορ. Ουδείς  υστέρησε από τους
νικητές με τον Μαχαίρα να αναδεικνύεται ο
MVP  του αγώνα. Από την ΠΕ/Δ0Υ άρεσαν
οι Βέρρος, Μπουζινέκης, Καμίδης, Κατσι-
πάνος.  
ΠΟΕ/Δ0Υ: Ζαρωτιάδης Ξυπολιάς Κατσιπά-
νος Καμιδης Τσαμαδης (80 Κοκοροσκος),
Μηλαδόπουλος Γκόγκας (25 Πάσχος),
Μπουζινέκης Βασιλείου Βλάχος (75 Ζαρω-
τιάδης),  Κρητικός Βέρρος (82 Χρήστου),
Τάπραντζης, (Στον πάγκο ήταν και οι Γακό-
πουλος Φτούλης, Κολκουβίνης).

Ανώτερη σ όλους τους τομείς η ομάδα του
Πολιτισμού, κατέβαλε την ομάδα της ΒΟΥ-
ΛΗΣ παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο, δημι-
ουργώντας ευκαιρίες, με το τελικό
αποτέλεσμα να δικαιώνει την προσπάθεια
των παικτών του. Δύο γκολ ο Καραμανιδης
και ένα ο Άρης Γκαβελας, και πολλές
ακόμη χαμένες ευκαιρίες από τους παίκτες
του Πολιτισμού αλλά και από τους παίκτες
της Βουλής... Ο Ζερίνος  κράτησε ανέπαφη
την εστία του, ήταν ανίκητος όποτε χρει-
άστηκε, ενώ Καλογερόπουλος, Τριαντα-
φύλλου, Καραμανιδης, Μαντάς,
Οικονόμου, ήταν ο βασικός κορμός της
ομάδας αλλά και οι βασικοί συντελεστές
της νίκης, για το μηδέν πίσω και τα τρία
γκολ επιθετικά… Καραμανιδης το 1-0 με
ατομική προσπάθεια στο 23. Μεγάλη ευ-
καιρία στο 29 πάλι με Καραμανιδη, αλλά η

κεφαλια, άουτ. Στο 33 σειρά της Βουλής με
τετ α τετ αλλά ο ΖΕΡΙΝΟΣ απέκρουσε εν-
τυπωσιακά. Στο 38 κεφαλιά του Μαντά
μόλις άουτ. Στο β ημιχρόνο, το Πολιτισμού
έπαιξε σπουδαία μπάλα, σφυροκοπούσε
συνεχώς την αντίπαλη ομάδα, χάνοντας
σπουδαίες ευκαιρίες με Καραμανιδη και
Ηλία Μπαντουδακη, για να έρθει το 2-0 με
Καραμανιδη με ωραίο σουτ από το ύψος
του πέναλτι και το 3-0 με τον Άρη Γκαβελα,
με σουτ από κοντά (στο 71 και 79 ). 
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: (Πολυζος- Ζερινος): Ζερίνος,
Νιξης, Μαντάς Οικονόμου, Φωτάκης,
Τριανταφύλλου, Καλογερόπουλος, Γκαβε-
ρας,, Γκαβελας, Μπαντουδακης, Καραμανί-
δης, Μάρκου, Καλλιαρας, Δήμου,
Γεωργιάδης, Καραμανιδης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦ 1-4
Σε ένα ακόμη παιχνίδι το Υπουργείο πρό-
ταξε τα πιο δυνατά όπλα που έχει ώστε να
πορεύεται με θετική ενέργεια και να βρί-
σκεται κοντά στην 3άδα των πρωτοπόρων
της μεγάλης κατηγορίας. Κι αυτά είναι η
καλή επίθεση με τον Κίτση να είναι ο μόνι-
μος σκόρερ σε κάθε παιχνίδι αλλά και τον
Βαρυθυμιάδη στην άμυνα να ελέγχει τα
πάντα και να βρίσκεται ένα βήμα πιο
μπροστά από τους αντιπάλους του επιθετι-
κούς.  Αυτή ακριβώς ήταν και η εικόνα του
αγώνα με την Πυροσβεστική, όπου οι παί-
κτες της τελευταίας κατά διαστήματα πίε-
σαν  χωρίς όμως να προξενήσουν ρήγματα
στην αντίπαλη άμυνα. Μόλις στο 2’ ένα δυ-
νατό σουτ του Κανέλλου η μπάλα βρήκε το
δοκάρι της εστίας του . Στη συνέχεια το
Υπουργείο πίεσε με άξονες τους Γκάτση,
Μαυρέλη, Λαζάκη και Κίτση και ανέλαβε τα
ηνία του αγώνα. Έτσι στο 12’ ύστερα από
ωραίο συνδυασμό των Λαζάκη – Χατζη-
λάρη ο τελευταίος με σουτ έκανε το 0-1. Η
Πυροσβεστική έχασε δυο ευκαιρίες με τους
Κανέλλο και Κιέζο, χωρίς αποτέλεσμα. Για
να έρθει η φάση του 20’  όπου ο Κίτσης
ανατράπηκε αλλά ο Λαζάκης που ανέλαβε
το πέναλτι έστειλε την μπάλα στα… «περι-
στέρια». Το χαμένο αυτό πέναλτι δεν
πτόησε τους φιλοξενουμένους που στο 35’
με σουτ του Κίτση έκαναν το 0-2. Στην επα-
νάληψη συνεχίστηκε το όμορφο ποδό-
σφαιρο και από τις δυο ομάδες. Έτσι στο
55’ο Γκάτσης βρήκε τον Χατζηλάρη που με
σουτ έκανε το 0-3.  Το 0-4 διαμόρφωσε στο
70’ από τον Κίτση από πάσα του Μαυρέλη
Η Πυροσβεστική μείωσε σε 1-4 στο 76’ με
σουτ του Στυλιανού, που ήταν και το τελικό
αποτέλεσμα.  Ουδείς υστέρησε από τους
δυο μονομάχους.
Πυροσβεστική Βλάχος Ευσταθίου Θεοχά-
ρης Κιέζος Τσακνιάς Πλιατσικούρης Καρ-
βούνης Κανέλλος Καραμάνος Στυλιανού
Φραγκούλης (Τέγας,  Κύρκης Αγόρος
Φραγκογιάννης Ζέρβας Τζιώτης Πήλιουρας 

Υπουργείο Εσωτερικών/Περιφέρειας:  Ζέρ-
βας Μαυρέλης Βαρυθυμιάδης Κωτσιόπου-
λος Γκάτσης Χατζηλαρης Λαζάκης
Μακρίδης Πλατής Κίτσης Καστάνης (Νακό-
πουλος Μπάρτζος Παγκράτης).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - 
Ο.Σ.Υ.Ο.  0-6
Οι πολλές απουσίες από τη μεριά των Επι-
μελητηρίων, έγιναν αισθητές και φυσικά
δεν περασαν απαρατήρητες από τη
πλευρά των φιλοξενουμένων, που πάνω
τους έκτισαν τη μεγάλη και ευρεία νίκη
τους με τέρματα 6-0. Πιο επιθετικοί οι παί-
κτες του Λεωνίδα Καπατσώρη από τη μια
αλλά και προσεκτικοί στην άμυνα, πήραν
αυτό που άξιζαν και ήταν η νίκη. Μεγάλος
πρωταγωνιστής σε ένα ακόμη παιχνίδι ο
Γιώργος Μυστιλόγλου που σημείωσε τρια
γκολ και ήταν από τους παίκτες που οδή-
γησε την ομάδα του στη νίκη. Παρ’ όλα
αυτά το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Τσακνάκης
με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, κά-
νοντας το 0-1, για να ακολουθήσουν δυο
συνεχόμενα γκολ από τον Μυστιλόγλου
που στο 26’ και στο 39’ με ατομική ενέργεια
σημείωσε το 0-3, με το οποίο έληξε το
πρώτο μέρος. Στην επανάληψη παρότι τα
Επιμελητήρια προσπάθησαν να ανασυν-
ταχθούν και να ισορροπήσουν το παιχνίδι,
δεν τα κατάφεραν. Αντίθετα η ΟΣΥΟ συνέ-
χισε να πιέζει, σημειωνοντας άλλα τρια
γκολ. Στο 57’ ο Καϊδατζής  με λόμπα έξω
από την περιοχή ανέβασε το δείκτη του
σκορ στο 0-4 , αλλά και ο Μυστιλόγλου στο
66’ με υποδειγματική κεφαλιά σε σέντρα
του Καπερώνη έκανε το 0-5, σημειώνοντας
το τρίτο του προσωπικό γκολ. Την  υπό-
θεση νίκη ολοκλήρωσε στο 81’ ο Δήμος με
ατομική ενέργεια και σουτ, διαμορφώνον-
τας το τελικό 0-6.  Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι  Παπαχριστόπουλος, Καριτζης,
Καπερώνης
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καναβάκης, Καραγιάν-
νης, Παπαχριστοπουλος, Σακκάς, Καιδα-
τζης, Καρίτζης, Δήμος, Τσακνάκης,
Μυστιλόγλου, Καπερώνης (Ροδίτης).

Αναμνηστική πλακέτα
Αναμνηστική πλα-
κέτα παρέδωσε η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, διά
του Αρχηγού της
Μάνου Παρούση,
στην εταιρεία Pro-
farm, για την δια-
χρονική στηριξή
της, στην ομάδα.
Την εταιρεία εκ-
προσώπησε τόσο ο γενικός διευθυντής,
όσο και ο πρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου, κύριοι Θ. Σκυλακάκης και Αυγ.
Καλιβρούσης.
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Ακόμη και σήμερα πολλοί είναι
εκείνοι που κοντοστέκονται και
παρακολουθούν τις περίτεχνες
ενέργειές του. Πολλοί είναι εκεί-
νοι που αυθόρμητα επικροτούν
τις σκέψεις και τον τρόπο που
χειρίζεται την μπάλα. Ενώ συμ-
παίκτες και αντίπαλοί του, χαί-
ρονται που βρίσκονται μαζί του
στον αγωνιστικό χώρο . Ο
Μάκης Συμεωνίδης, είναι ένας
ποδοσφαιριστής που σήμερα
τιμά το χώρο του πρωταθλήμα-
τος των Δημοσίων υπαλλήλων
φορώντας τη φανέλα του Υπ
Εσωτερικών/Περιφέρειας. Τα
πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Κοζάνη όταν αγω-
νίζονταν στη Γ’ εθνική και το ταλέντο του δεν άργησε να προσελκύ-
σει τα ποδοσφαιρικά λαγωνικά, που τον έστειλαν πρώτα στο
Αιγάλεω και μετά Ολυμπιακό Βόλου, Ποσειδώνα Ν Πόρων, Πανα-
χαϊκή, Παναιτωλικό, Ηλιούπολη, Αγ Δημήτριο κι σε αρκετές ερασιτε-
χνικές ομάδες της Αττικής. Μόνον και μόνον το βιογραφικό του και
οι παραστάσεις από μόνες τους λένε πολλά και αυτονόητα παρα-
πέμπουν στο μοναδικό ταλέντο του.  Το ότι σήμερα ο καλός αυτός
παίκτης επιλέγει να παίξει μπάλα στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, είναι
μια ένδειξη πως δεν το κάνει τυχαία, αλλά όπως και ο ίδιος διευκρι-
νίζει εκείνο που τον προκαλεί είναι η άρτια οργάνωση του πρωτα-
θλήματος αλλά και η ποιότητά της. Πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα
γιατί επέλεξε το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, η απάντησή του ήταν
άμεση: «Πριν απαντήσω στο ερώτημα πρέπει να διευκρινίσω πως
το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από ένα
επίσημο. Είναι μια διοργάνωση που υποστηρίζεται πρωτίστως από
μεγάλες Ομοσπονδίες και Υπουργεία και αυτό από μόνο του, είναι
ένα μεγάλο γεγονός. Αυτή είναι παράλληλα και το πρώτο σκέλος
της απάντησής μου στο ερώτημα. Το δεύτερο είναι πως οι ομάδες
της Α’ κατηγορίας, ξέχωρα του αυτονόητου που είναι η διασκέδαση
των ανθρώπων που αποτελούν το ρόστερ αυτών (ομάδων), μπορεί
κανείς να παρατηρήσει πως και το αγωνιστικό επίπεδο είναι αρκετά
υψηλό. Παίζουν παίκτες που μεσουράνησαν, παίζοντας μπάλα σε
ομάδες ακόμη και της Α’ εθνικής! Αυτό όχι  μόνον δημιουργεί από
μόνο του μια υπερηφάνεια και των υπολοίπων που αγωνίζονται,
αλλά αυτόματα ανεβάζει και τον αγωνιστικό πήχη πολύ ψηλά, δημι-
ουργώντας ποδοσφαιρικά δεδομένα και προκλήσεις που έλκουν
όλους όσοι θέλουν να παίξουν ποδοσφαιρο.» . Για την ομάδα του
Υπουργείου: «Εκείνο που μου άρεσε από την πρώτη στιγμή στην
ομάδα που αγωνίζομαι είναι το καλό κλίμα. Είναι η ωραία παρέα
που έχει δημιουργηθεί μεταξύ όλων όσοι σήμερα βρισκόμαστε σ’
αυτή την ομάδα. Και είναι ένα επίτευγμα που έχουμε συμβαλει όλοι
μας και όλοι προσπαθούμε να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού. Πι-
στεύω πως αυτή είναι η καλύτερη συνταγή ώστε να μπορεί κανείς
να βλέπει πολύ μακριά και διαχρονικά». Για το στόχο: «Η δομή της
ομάδος είναι τέτοια, που και να ήθελε κανείς να μην πρωταγωνιστή-
σει, θα έρχονταν ως φυσικό επακόλουθο. Πιστεύω πως στην
ομάδα, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν τον πρω-
ταγωνιστικό  ρόλο και το πλάνο αυτό, με συνέπεια όλοι να το ακο-
λουθούμε πιστά. Και κλείνοντας θέλω να δώσω τα συχγαρητήριά
μου στους διοργανωτές του πρωταθλήματος».
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 7η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 -3
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 3 -0
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Δ.Ο.Ε. 1 -5
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Ο.ΣΥ.Π.Α. 3 -2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο. 0 -6
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠ. ΕΣΩΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 7 21 7 0 0 32 1
2 ΥΠ. ΕΣΩΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 7 18 6 0 1 30 12
3 Ο.Σ.Υ.Ο. 6 16 5 1 0 19 3
4 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 6 11 3 2 1 21 11
5 Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ 7 11 3 2 2 16 11
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 7 10 3 1 3 11 17
7 Δ.Ο.Ε. 7 9 3 0 4 11 22
8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 7 7 2 1 4 9 25
9 Ο.ΣΥ.Π.Α. 6 4 1 1 4 11 13
10 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 7 4 1 1 5 7 20
11 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 6 3 0 3 3 12 18
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 7 0 0 0 7 5 31

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Δ.Ο.Ε. Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΥΠ. ΕΣΩΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 7η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε. ΕΦΚΑ 1 4
Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Λ.Μ.Ε. 2 1
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 0
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 6 5
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Γ.Λ.Κ. 1 6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 6 16 5 1 0 25 12
2 Ο.Α.Ε.Δ. 7 16 5 1 1 20 10
3 Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 7 13 4 1 2 13 10
4 ΕΦΚΑ 7 12 4 0 3 17 13
5 Γ.Λ.Κ. 7 10 3 1 3 24 19
6 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 6 10 3 1 2 16 13
7 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 5 10 3 1 1 12 9
8 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 7 9 2 3 2 19 18
9 Ο.Λ.Μ.Ε. 7 7 2 1 4 13 16
10 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 7 7 2 1 4 12 19
11 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 7 4 1 1 5 9 18
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 7 0 0 0 7 8 31

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
ΕΦΚΑ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ο.Λ.Μ.Ε. Ο.Δ.Υ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γ.Λ.Κ. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Ο.Δ.Υ.Ε. – ΕΦΚΑ  1-4
Παίζοντας καλό και ουσιαστικό ποδό-
σφαιρο ο ΕΦΚΑ κατάφερε και έφερε στα
μέτρα του το παιχνίδι με την ΟΔΥΕ,, όπου
επικράτησε δίκαια και καθαρά με το ευρύ
4-1 σκορ.  Ο Τσαλαπατάνης ήταν η πηγή
κινδύνου για τους φιλοξενουμένους, ενώ
με τα δυο γκολ που σημείωσε ήταν από
τους παίκτες που έβαλαν το λιθαράκι τους
στη νίκη. Σίγουρα το πρώτο μέρος ήταν
σημαντικό ώστε να σκιαγραφηθεί η συνέ-
χεια και να καταδειχθεί ο νικητής, αφού
ήδη ο ΕΦΚΑ είχε καταφέρει να προηγηθεί
2-0. Το σκορ άνοξε στο 10’ ο Σταυρακάκης
σημειώνοντας το 0-1 και στο 30’ ο Τσαλα-
πατάνης διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας
το 0-2. Στην επανάληψη η ΟΔΥΕ μείωσε
σε 1-2 με τον Παπαναγιώτου με υποδειγ-
ματικό πλασέ. Όμως η συνέχεια ανήκε και
πάλι στον ΕΦΚΑ που με δυο γκολ του Τσα-
λαπατάνη στο 75’ και του Οικονομου στο
85’, διαμόρφωσαν το τελικό 1-4. Αξίζει να
σημειωθεί πως η ΟΔΥΕ άρχισε τον αγώνα
με εννιά παίκτες, ενώ στο 20’ ήρθε ο Μίχος
για να γίνουν δέκα, αριθμός με τον οποίο
τελείωσαν τον αγώνα! Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Τσαλαπατάνης, Μπούζης,
Τσουβαλτσίδης, ενώ από την ΟΔΥΕ οι
Βούζας, Παπαναγιώτου, Δρέκος
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Παπαμιχαήλ,
Δρέκος, Χατζηνικολάου, Παπαναγιώτου,
Δανηιλίδης, Παγίδας,  Αποστολάκος,
Μίχος.
ΕΦΚΑ:  Κατσάνης Ζορμπάς Πολυγένης
Φράγκος Τσουβαλτσίδης Ευθυμίου Χριστό-
πουλος Τσαλαπατάνης Σιούνας Σταυρακά-
κης Κατσαβός (Σαββίδης Μπούζης
Οικονόμου Δημόπουλος Λύκος Πόγκας

Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Λ.Μ.Ε. 2-1
Νίκη που μεταφράζεται στην κατάκτηση
της πρώτης θέσης με το Ταχ Ταμ, ήταν
αυτή που πήρε το Σάββατο ο ΟΑΕΔ κόν-
τρα στην ΟΛΜΕ. Μια νίκη που όπως απο-
δείχθηκε δεν ήταν και τόσο εύκολη, κάτι
που το επιβεβαιώνει και το τελικό σκορ.
Είναι η 5η συνολική νίκη του ΟΑΕΔ, που η
φετινή του πορεία δείχνει μια σταθερότητα

στα παιχνίδια που έχει σαν αποτέλεσμα
βεβαίως το θετικό αποτέλεσμα. Από την
άλλη μεριά η ΟΛΜΕ παρότι βρέθηκε να
χάνει, αρχικά ισοφάρισε αλλά στη συνέχεια
δεν κατάφερε να κρατήσει τουλάχιστον το
αποτέλεσμα με συνέπεια να ηττηθεί. Το
σκορ άνοιξε ο ΟΑΕΔ στο 25’ ο Βασιλείου
με ψηλοκρεμαστό πλασέ τον επερχόμενο
τερματοφύλακα της ΟΛΜΕ σε σέντρα του
Ψυρίδη στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας,
για να ισοφαρίσει στο 36’ η ΟΛΜΕ με μα-
κρινό τεχνικό σουτ του Τσίτζιου, που έκανε
το 1-1, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κατάφεραν
να σημειώσουν κι ένα δεύτερο γκολ στο 70’
του Ντράχα μετα απο ασίστ - ανεπιτυχές
πλασέ του Μανωλιάδη (2-1), που ήταν και
το τελικό αποτέλεσμα. Διακριθέντες από
την ΟΛΜΕ ήταν οι Τσίτζιος Λιάσκος, Τσό-
κρης, Τσιγκούλης, ενώ από τους νικητές οι
Ψυρίδης, Βασιλείου.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Μακρής, Στα-
θόπουλος, Ντράχας, Σιάσος, Μπαρτζιώτης
Ψυρίδης, Βασιλείου, Γκλάβας, Λουκίδης,
Ραίος, Δίζος, Κανελόπουλος.
ΟΛΜΕ: Τζουβάρας Τσίτζιος Σπαντιδάκης
Τσόκρης Γαρυπιδης Γκαβογιαννακης Τσιγ-
κούλης Βουτυρέας Λιάσκος Μπούκας Πε-
τόνης Αποστολόπουλος Νικόπουλος

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ-  
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 6-5
Η παιχνιδάρα της αγωνιστικής ήταν ο

αγώνας μεταξύ των ομάδων Ταχ Ταμ –
Εφοριακοί όπου ο δείκτης του σκορ χτύ-
πησε κόκκινο! Έντεκα συνολικά  γκολ ση-
μειώθηκαν συνολικά μέχρι να αναδειχθεί ο
νικητής. Πάντως εκείνο που μπορεί κανείς
να κρατήσει είναι πως οι Εφοριακοί δεν το
έβαλαν κάτω και μέχρι την τελευταία στιγμή
κυνήγησαν την ανατροπή του σκορ, αφού
μέχρι το 60’ το σκορ ήταν 6-3. Μέχρι τη
λήξη οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν άλλα
δυο γκολ, φέρνοντας το παιχνίδι στην κόψη
του ξυραφιού. Εν τέλει τοι γηπεδούχοι κρά-
τησαν το σκορ και πρόσθεσαν μια ακόμη
νίκη στο ενεργητικό τους. Στο σκορ προ-
ηγήθηκαν οι Εφοριακοί στο 10’ με τον

Φίλο, για να ισοφαρίσει σε 1-1 ο Γιαννάκης
στο 15’. Με την μπάλα να πηγαίνει πάνω –
κάτω και να αλλάζει πολλά πόδια, πολύ
γρήγορα ο δείκτης του σκορ, άλλαξε αρκε-
τές φορές. Στο 25’ ο Γιώτης έδωσε το προ-
βάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 2-1,
όμως και πάλι οι Εφοριακοί βρήκαν τον
τρόπο να ισοφαρίσουν σε 2-2 με εύστοχο
χτύπημα πέναλτι του Αϊδίνη που υπέπεσε
ο Παπαιωάννου.  Παρ όλα αυτά το Ταχ Ταμ
έχοντας σε καλή μέρα τον Γιώτη κατόρ-
θωσε και τελείωσε το πρώτο μέρος με νίκη,
αφού ήταν ο παίκτης που σημείωσε άλλα
δυο γκολ Στο 35’ έκανε το 3-2 και στο 40’
το 4-3’ , αφού ενδιάμεσα και στο 38’ ο Να-
βρόζογλου είχε ισοφαρίσεις σε 3-3. Δοκάρι
είχε στο 45’ ο Ιατρίδης Ν. Στην επανάληψη
και οι δυο μονομάχοι πάλεψαν για τη νίκη,
την οποία εν τέλει πήρε το Ταχ Ταμ με δυο
τέρματα που σημείωσαν οι Γιώτης με απ’
ευθείας φάουλ στο 48’ κάνοντας το 5-3 και
Ιατρίδης Ν στο 60’ το 6-3. Οι Εφοριακοί
μείωσαν σε 6-5 με δυο γκολ του Γεωργα-
κόπουλου στο 70’ και Αϊδίνη σστο 80’. Δια-
κρίθηκαν από τους νικητές οι Γιώτης,
Ιατρίδης Ν.  Συριανός, ενώ από τους Εφο-
ριακούς οι Ναβρόζογλου και Αϊδίνης. 
ΤΑΧ – ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: Μπλάνας, Παπαι-
ωάννου, Τσότρας, Συνοδινός, Κιορκτσής,
Γιακαλής, Γιαννάκης, Ιατρίδης Ν, Γιώτης,
Ιατρίδης Ηρ., Κανέρης (Συριανός,  Νικολό-
πουλος)

Ο Αθλητικός Τομέας έχασε
τον ιδρυτή του
Η ΑΔΕΔΥ θρηνεί τη
μεγάλη απώλεια του
Σπύρου Παπασπύ-
ρου, που σε ηλικία 58
ετών νικημένος από
την επάρατο νόσο,
άφησε την τελευταία
του πνοή χθες το με-
σημέρι. Η εξόδιος ακο-
λουθία θα γίνει αύριο
στις 12.00 από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως
Βριλησσίων.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Γ.Λ.Κ. 1-6
Μεγάλη νίκη με ανατροπή για το ΓΛΚ, που παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, όχι μόνον αντέδρασε ποδοσφαιρικά, αλλά κατάφερε να
απαντήσει με ξεκάθαρο τρόπο και να πάρει τη μεγάλη νίκη με σκορ 6-1, κόντρα στους Τελωνειακούς. Άξιο μνείας για τους νικητές
είναι πως στα τρια τελευταία παιχνίδια  έχουν καταφέρει να μην ηττηθούν και να αποσπάσουν μόνον θετικά αποτελέσματα και όχι
μόνον. Αλλά με τη νίκη αυτή να φθάσουν την 5η θέση και να κοιτάζουν ακόμη ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Αντίθετα οι Τελωνει-
ακοί παρότι προηγήθηκαν στο σκορ, εν τούτοις δεν κατάφεραν να κρατήσουν το σκορ με συνέπεια μετά την ισοφάριση να καταρρεύ-
σουν και να δεχθούν άλλα πέντε γκολ. Σε μεγάλη μέρα ο Καλογιάννης που σημείωσε τέσσερα γκολ και ήταν ο παίκτης που συνέβαλε
στα μέγιστα ώστε η ομάδα του να πάρει εύκολη νίκη. Σκόραραν επίσης ο Δήμος και ο Δεληχατζής. Το γκολ των Τελωνειακών με το
οποίο μάλιστα προηγήθηκαν στο σημείωσε ο Κοκκώνης.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι  Καλογιάννης και Μαρκόπουλος, χωρίς να
υστερήσει κανείς.
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Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. - Ο.ΣΥ.Π.Α. 3-2
Δυσκολεύτηκε οστόσο αλλά πήρε τελικά το
τρίποντο το ΥΕΘΑ, απέναντι στην αξιό-
μαχη ΟΣΥΠΑ με το τελικό 3-2. Όμορφο
ματς με πολλές φάσεις, πάθος, ένταση
όμως και νεύρα, που οδήγησαν τον διαι-
τητή να δείξει δύο φορές την κόκκινη
κάρτα, από μία για κάθε ομάδα. Οι γηπε-
δούχοι αφού είχαν δύο καλές στιγμές  με
Κουκόπουλο στο 7´ και Χαρακάκο στο 14´,
προηγήθηκαν με κεφαλιά του πρώτου μετά
από εκτέλεση κόρνερ του Καραβασιλειάδη,
Οι φιλοξενούμενοι ξεπέρασαν σχετικά γρή-
γορα την ψυχρολουσία και προσπάθησαν
να ισορροπήσουν το παιχνίδι και να βγουν
στην επίθεση. Πράγματι στο 20΄ απείλησαν
για πρώτη φορά όταν μετά από συνδυα-
σμό της επίθεσης ο Καλλώνης σουτάρει
από την μεγάλη περιοχή για να αποκρού-
σει ο Δόριζας. Στο 25΄ένα δυνατό σουτ από
εκτέλεση φάουλ του Μαγκάτου απέκρουσε
πάλι ο τερματοφύλακας. Είχε προηγηθεί
στο 22΄ σέντρα από αριστερά του Γιαννα-
κάκη αλλά η κεφαλιά του επιθετικού των
γηπεδούχων κατέληξε άουτ. Στο 30΄η
ΟΣΥΠΑ έφθασε στην ισοφάριση ύστερα
από ένα ωραίο συνδυασμό από δεξιά Πατ-
λιά –Αμουτζιά-Πλατιά και σέντρα του τελευ-
ταίου στο ύψος του πέναλτι ο επερχόμενος
Καλλώνης με βολέ έκανε το 1-1. Εκ νέου
προβάδισμα πήρε το ΥΕΘΑ με άπιαστο
σουτ του Καραβασιλειάδη στο 41´ κάνο-

ντας το 2-1. Στο Β΄ ημίχρονο οι φιλοξενού-
μενοι προσπάθησαν σταδιακά να βγουν
στην επίθεση για την ισοφάριση. Έτσι
αφού στο 52΄σε σουτ του Αμουτζιά η
μπάλα πέρασε σύριζα άουτ από το αρι-
στερό δοκάρι  στο 60΄είχαμε μια από τι
ωραιότερες  φάσεις του αγώνα. Ο Αμου-
τζιάς, μετά από ωραία ατομική προσπά-
θεια,  πιάνει 5 μέτρα έξω από την μεγάλη
περιοχή  ένα τρομερό σουτ προς τη δεξιά
γωνία του τέρματος για να αποκρούσει με
εκπληκτική εκτίναξη ο Δορίζας αλλά ο
επερχόμενος Καλλώνης κατάφερε με
ωραίο πλασέ να ισοφαρίσει σε 2-2. Εκεί
πλέον το παιχνίδι πήρε μια άγρια ομορφιά,
ανέβηκαν οι σφυγμοί εκατέρωθεν (!) και
χρειάστηκε να φτάσουμε στο 77´ όταν με
εξοχή μπαλιά ο Παρούσης σέρβιρε, ο
Νταντής πλάσαρε και λύτρωσε το ΥΕΘΑ,
δίνοντας την πολυπόθητη νίκη, κάνοντας
το τελικο 3-2. Σπουδαία ευκαιρία έχασε
από την ΟΣΥΠΑ λίγο πιο πριν και συγκε-
κριένα στο 72’ όταν ο Καλλώνης από πα-
ράλληλη σέντρα του Αμουτζιά. Η απόδοση
των περισσότερων εκ των νικητών κυμάν-
θηκε σε μέτρια επίπεδα, ξεχώρισαν ιδιαί-
τερα οι Βάγιας, Καραβασιλειάδης, ενώ από
την ΟΣΥΠΑ δεν υπήρξε υστερήσας όμως
υπέρτεροι ήταν οι Πατλιάς, Δαμήλος, Καλ-
λώνης, Κοντογεώργης.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: : Δόριζας, Βάγιας, Καστανιώ-
της, Μουζής, Γιαννακάκης, Παρούσης, Κα-

ραβασιλειάδης, Νταντής, Μυκωνιάτης (46´
Αγγελίδης, 66’λτ Κομπορόζος), Χαρακά-
κος, Κουκόπουλος. 
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης): Γεργης, Πατλιάς,
Κοντογεώργης, Κοτσοβός (Δρακόπουλος),
Δαμήλος, Κανέλλης, Αμουτζιάς, Τσούμας
(Νιώτης), Σακαρέλος, Καλλώνης, Μαγκά-
τος. 

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. - Δ.Ο.Ε. 1-5
Το σκορ άνοιξε στο 20’ με πέναλτι ο Σερέ-
της ύστερα από ανατροπή του, κάνοντας
το 0-1. Τα τέρματα διπλασίασε σστο 30’ ο
Κοντοβάς με πλασέ από ασιστ του Λάζου.
Η ΠΟΕΔΗΝ κέρδισε πέναλτι όταν ο Ρεσί-
της ανέτρεψε τον Ιωαννίδη και ο Πουρίκης
από την άσπρη βούλα μείωσε σε 1-2. Στην
επανάληψη με δυο γκολ του Κοντοβά στο
55’ και στο 60’ ο δείκτης του σκορ ανέβηκε
στο 1-4. Η ΔΟΕ σφράγισε τη νίκη της στο
65’ με υποδειγματικό πλασέ του Τσιτλακί-
δης, που έκανε το τελικό 1-5. Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Κοντοβάς, Τσιτλακίδης,
Τσίντζος και Ελευθερίου.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Χριστοδουλόπουλος, Πανά-
γος, Λάζος, Αγιαννίδης, Τσιτλακίδης, Τσίν-
τζος, Κοντοβάς, Εμμανουήλ, Ελευθερίου,
Σερέτης, (Χαϊδεμένος, Γιαννόπουλος, Πα-
παθανασίου, Κούσης, Βλαχόγιαννης).

Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2-0
Άλλους τρεις  βαθμούς έβαλε στο σακούλι της η ομάδα των τρα-
πεζικών που σιγά-σιγά μετά το άσχημο ξεκίνημα των πρώτων
αγωνιστικών πλησιάζει την πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος
έπειτα και από τη νέα νίκη της με 2-0 με αντίπαλο το Υπουργείο
Παιδείας, το οποίο παρατάχθηκε με πολλές απουσίες. Μία νίκη
δίκη που θα μπορούσε να είχε πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις
αλλά πολύ καλός τερματοφύλακας του υπουργείου και η ατυχία
(δύο δοκάρια) δεν το επέτρεψαν.Μέχρι να ανοίξει το σκορ ο Γεωρ-
γόπουλος είχε χάσει τρεις κλασικές ευκαιρίες στο 3’ . 10’  και στο
25 όταν τα δύο σουτ εξ αυτών σταμάτησαν στα κάθετα δοκάρια
και η καρφωτή κεφαλιά αποκρούστηκε εντυπωσιακά από τον αντί-
παλο τερματοφύλακα. Το σκορ άνοιξε στο 30’ ο Ανδρεάδης όταν
μετά από ωραίο συνδυασμό και ασίστ του Βαρδακώστα πλασαρε
στη  γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει τερματοφύλακα κάνο-
ντας το 1-0.Πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο στο μοναδική ευκαιρία
του υπουργείου ο Μανωλάκου κράτησε ανέπαφη την εστια του. Το
δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους τραπεζικούς να θέλουν να κα-
θαρίσουν το παιχνίδι  και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες αλλά τα
σουτ των Τσούρα Βαρδακώστα Γιγκλά,  Γεωργοπουλου Ανθή δεν
βρήκαν στόχο ή αποκρούονταν από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
Στο 80 όμως ο Γεωργόπουλος ύστερα από κάθετη πάσα του Γιγ-
κλά που απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με δυνατό
σουτ στο γάμο και παρά την εντυπωσιακή προσπάθεια του τερμα-
τοφύλακα  του Υπουργείου να αποκρούσει έκανε το 2- 0 που ήταν
και το τελικό για την ομάδα της Εμπορικής.Ξεχώρισαν οι Γεωργό-
πουλος Καλομενίδης  από τους νικητές ενώ από το Υπουργείο οι
Ιωσηφίδης και Πιπιλίκας. 
Εμπορική Μανωλάκος Χρονόπουλος Μιχαλόπουλος (46 Δανέζης),
Καλομενίδης (85 Καράπας), Ανθης Τσούρας Ανδρεάδης (65 Κιού-
σης) Γεωργόπουλος Βαρδακώστας Κουτσουπιάς (70 Γιγκλάς),
Καραντζούνης.

Καταβολή της 2ης δόσης
Γίνεται γνωστό σε όλες τις ομάδες, πως σύμφωνα με την προκή-
ρυξη του πρωταθλήματος, θα πρέπει μέχρι τέλους του τρέχοντος
μήνα να καταβληθεί η δεύτερη δόση.  Αυτή είναι η δέσμευση,
όμως όπως πάντα ο Αθλητικός Τομέας προφανώς και θα δώσει
παράταση προθεσμίας μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου. 

Κοπή της πίτας
Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα, που πάντα τέτοια εποχή απα-
σχολούν την Οργανωτική Επιτροπή είναι και η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας. Η ημερομηνία της οποίας θα ταυτιστεί με την
επόμενη συνεδρίαση της Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ. Αυτονόητα μόλις κλει-
στεί η ημερομηνία θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. 

Βαρυς έπεσε ο πέλεκυς
Ο Αθλητικός Τομέας της ΑΔΕΔΥ προβληματίζεται έντονα για τις
πράξεις βίας που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των αγώνα
από ορισμένους ποδοσφαιριστές – μέλη των ομάδων, οι οποίοι
μάλλον λησμονούν το πνεύμα της διοργάνωσης και σε κάποιες
περιπτώσεις ενεργώντας αντιδεοντολογικά και αντισυναδελφικά,
επιδίδονται σε ενέργειες που δεν συνάδουν με τη φιλοσοφία που
διέπει το πρωτάθλημα. Συνεπεία αυτού οδηγεί τον αθλητικό δικα-
στή κ. Λαγογιάννη να προβαίνει σε στην επιβολή αυστηρών ποι-
νών στους απείθαρχους. Κι εδώ ακριβώς θα πρέπει όλοι να
καταλάβουν πως όσοι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα είναι εργα-
ζόμενοι και θα πρέπει τη Δευτέρα να δώσουν κανονικά το παρών
στους χώρους εργασίας . Στο πλαίσιο αυτό ο πίνακας των ποινών
έχει διαμορφωθεί ως εξής: 4 αγων.: Μίνος Σ (Επιμελητήρια), Σφυ-
ρης Σ. (Τελωνειακοί). 3 αγων.: Μπαράκος (Βουλή), Δαμίλος
(ΟΣΥΠΑ), Βάγιας (ΠΟΕ/ΥΕΘΑ). Γίνεται γνωστό στους διαιτητές
των συναντήσεων που ακολουθούν αυτό το Σάββατο, όπως πριν
την έναρξη των αγώνων ελέγξουν τα δελτία των ομάδων και να
παρακρατήσουν των τιμωρημένων
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