Η ΟΣΥΠΑ, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είναι απο τις υπολογίσιμες ομάδες του πρωταθλήματος,
διότι διαθέτει μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα

Στην εκδήλωση για τη Μυρτώ
της Πάρου που έγινε στις 15/12
στο Κλ Γυμναστήριο της Γλυφάδας, τον Αθλητικό Τομέα της
ΑΔΕΔΥ εκπροσώπησαν η
ΠΟΕ/ΔΟΥ, το Υπ Πολιτισμού
και ο κ. Δημήτρης Μίχας
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Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0-2
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ)
μετά το σερί των οκτώ νικών, γνώρισε την
πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από την ομάδα
του Δήμου Αθηναίων με σκορ 0-2. Οι νικητές
ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ,
έπαιξαν ορθολογικό ποδόσφαιρο και κατάφεραν να επικρατήσουν. Με τη νίκη αυτή οι μεν
γηπεδούχοι γκρεμίστηκαν από την πρώτη
θέση που κατειχαν από την αρχή του πρωταθλήματος, αφού λίγο πριν τον αγώνα είχαν το
απόλυτο 7Χ7, ενώ τώρα στην πρώτη θέση,
βρέθηκαν χέρι – χέρι ο Δήμος Αθηναίων και η
ΠΟΕ/Δ0Υ. Το πρώτο γκολ πέτυχε στο 33′ ο
Μαχαίρας με κοντινό πλασέ αφού μπήκε
σφήνα στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας ενώ
από αμυντικό λάθος του Καστανιώτη στο 35′,
ο Τσαβδαρίδης έγραψε το τελικό 0-2. Κατώτεροι των περιστάσεων αρκετοί παίκτες των γηπεδούχων, με σοβαρά ατομικά λάθη, που
έδιναν την δυνατότητα στους αντιπάλους να
βγάζουν επιθέσεις. Λίγες οι καλές φάσεις που
δημιουργήθηκαν εκατέρωθεν μπροστά στις
δυο εστίες. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
δυο σκόρερ και οι Μπέτσης, Στρατής.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΟΕΥΕΘΑ) (κόουτς Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Βάγιας (46′ Καρακώατας), Καστανιώτης,
Μορφίδης, Μουζής, Παπανικολάου, Αγγελίδης,
Νταντής, Κουκόπουλος (αρχηγός), Χαρακάκος, Σακκάς. Στον πάγκο της ομάδας ήταν επίσης οι Παρούσης Κομπορόζος, Χρυσοβέργης,
Παπασπύρου, Δημ. Βάρσος.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (κόουτς Δημήτρης Τοπάλης): Λολέας, Κ. Καστάνης, Στρατής, Κοντιζάς,
Νότης Μαχαίρας (αρχηγός), Μπέτσης, Παπαμιχαλόπουλος, Τσαβδαρίδης, Ροντρίγκες,
Μπεζαϊτης, Καλαμάρας ενώ έπαιξαν επίσης οι
Ματσούκας, Γκούντας, Κούβαλης, Ηλίας, Β.
Σαϊτάνης, Φούντας ενώ στον πάγκο της ομάδας ήταν επίσης ο Ντουντούμης.

ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, μεταξύ των

πρωτοπόρων ΥΕΘΑ-Δ. Αθηναίων, στο 58’ και
ενώ το σκορ ήταν 0-2, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μπέτσης του Δήμου,
ενώ στην ίδια φάση πήρε κίτρινη κάρτα ο
Νταντής των γηπεδούχων. Ο Διαιτητής λανθασμένα θεώρησε πως ήταν η δεύτερη και τον
απέβαλε!!!!!! Ο παίκτης δεν είχε παρατηρηθεί
με κάρτα προηγουμένως. Έντονες οι διαμαρτυρίες των γηπεδούχων, οι οποίοι αδικούνται
και μιλούν ευθέως για αλλοίωση αποτελέσματος.

Το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσαν να
έκαναν στον εαυτό τους οι παίκτες του Δήμου
Γαλατσίου ήταν η μεγάλη νίκη τους 2-1 επί της
ΟΣΥΟ. Οι νικητές μπήκαν πολύ δυνατά στον
αγώνα και όπως αποδείχθηκε έπιασαν στον
ύπνο του φιλοξενουμένους, αφού κατάφεραν
μέχρι το 35’ να προηγηθούν 2-0 και ουσιαστικά να εξασφαλίσουν τη νίκη τους. Αφού
έκαναν διαχείριση του χρόνου, κατάφεραν να
αποκρούσουν με θετικό τρόπο τις επιθέσεις
των αντιπάλων τους καινα διατηρήσουν τα κεκτημένα τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να
πλησιάσουν τους αντιπάλους τους στον ένα
πόντο. Από την άλλη η ΟΣΥΟ, δέχεται την 5η
της ήττα στο πρωτάθλημα και αυτό τη φέρνει
στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Αλλά κι
έχει πολλά παράπονα από τους αντιπάλους
τους και από την εν γένει συμπεριφορά κάποιων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν νοείται σε μια διοργάνωση, όπως αυτό της
ΑΔΕΔΥ, να παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα
και μάλιστα νεαροί ποδοσφαιριστές σε ηλικία
να λοιδορούν τους αντιπάλους συναδέλφους
του. Από τη μεριά της η ΟΣΥΟ προτίθεται να
καταθέσει στον Οργανωτική Επιτροπή διαμαρτυρία και να ζητήσει την αυστηρή τιμωρία
τους. Κατά τα άλλα οι παίκτες του Λεωνίδα
Καπατσώρη, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες,
με τον Σερέτη στο 5’ να σημαδεύει το οριζόντιο
δοκάρι, ενώ οι Γιαννακάκης, Καπερώνης και
Δήμος παρότι βρέθηκαν σε θέση βολής δεν

κατάφεραν να σκοράρουν. Το σκορ άνοιξε ο
Κουλέπης κάνοντας το 1-0, για να διπλασιάσει
τα τέρματα στο 35’ ο Χρήστος Μπαντής, κάνοντας το 2-0. Η ΟΣΥΟ κατάφερε να μειώσει
στο 51’ με τον Δήμο σε 2-1, που ήταν και το
τελικό. Άρεσαν από τους νικητές οι Κουλεπης
Μπαντής Χρήστος, Γερονικος, ενώ από την
ΟΣΥΟ, άρεσαν οι Δήμος και Καπερώνης.
ΔΗΜΟΣ ΓΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντής Παναγιώτης
Μπαντής Χρήστος Μπαντής Πέτρος τσαμαδης
δαμηλος δήμος γερονικος Μπούκης τσουλος
καραμανιδης κουλεπης , (Παπαδόπουλος,
Τζανής).
ΟΣΥΟ: Ζαμπαράς, Πιας (Μυστιλόγλου), Καραγιάννης, Φώλιας, Ροδίτης, Σακκάς, Καπερώνης, Δήμος, Σερέτης, Γιννανκάκης, Τσακνακης,

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΑ 7 - 1
Σε πολύ μεγάλη μέρα βρέθηκαν οι παίκτες της
Πυροσβεστικής, που επανήλθαν στις νίκες
‘υστερα από πολλές αγωνιστικές. Κι αυτό είναι
κάτι που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Σε μεγάλη μέρα κι εύστοχος ο Κανέλλος,
σημείωσε τρια γκολ και μαζί με τον Παπαδόπουλο (βρήκε δυο φορές δίχτυα), ήταν δυο
παίκτες που έφεραν εις πέρας το δύσκολο
έργο του σκοραρίσματος. Άλλωστε ήταν κι
αυτοί που έβαλαν την ομάδα τους οδηγό στο
σκορ. Στο 15’ ο πρώτος έκανε το 1-0, για να
διπλασιάσει τα τέρματα στο 25’ ο δεύτερος κάνοντας το 2-0, με το οποιο έληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη η Πυροσβεστική
πίεσε περισσότερο, βρήκε διαδρόμους και εκμεταλλευόμενη τα κενά που είχαν τα Επιμελητήρια, κατόρθωσαν να σημειώσουν άλλα επτά
γκολ. ‘Αλλα δυο σημείωσε ο Κανέλλος στο 47’
και 60’ και από ένα οι Παπαδόπουλος 55’ (το
δεύτερο προσωπικό του), ενώ σκόραραν και ο
Φραγκούλης στο 65’, με τον Θεοχάρη στο 70’.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ : Βορρίσης, Θωμάκος, Παπαδόπουλος, Πλιατσικούρης, Θεοχάρης,
Φραγκούλης, Κουτεντάκης, Παπαχρήστος,
Βύρρος, Κανέλλος, Παινέσης (Τέγας)

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 2-1
Με πάρα πολλές ελλείψεις με μόλις 11 παίχτες και με αρκετές αλχημείες παρατάχθηκε η ομάδα της Βουλής αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη.
Το πρώτο ημίχρονο έληξε ισόπαλο 0-0, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν για ένα γκολ, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Στην επανάληψη οι
δυο ομάδες είχαν ουσία. Η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε από τον Ζουζουλή που δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα. Πολύ ωραίος
συνδυασμός του Κούτρα με τον Ζούγκα και πολύ ωραία σέντρα του δεύτερου ο Αρβανίτης με πολύ ωραίο τελείωμα έκανε το 1-0. Η Περιφέρεια
ισοφάρισε σε 1-1 με τον Γουναρίδη. Το τελικό 2-1, διαμόρφωσε ο Ζουζουλής που με μακρινό δυνατό σουτ,λίγο κάτω από τη σέντρα, κάνοντας
το τελικό 2-1 και παίρνοντας το.. «αίμα του πίσω»
Βουλή: Φιλιντόπουλος Γροντής Ρέντος Χαραλαμπίδης Ζούγκας Μπλίκας Ξαφάκης Εμιρζάς Ζουζουλης Κουτρας Αρβανίτης
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 9η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο.ΣΥ.Π.Α. - Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 3 -2
Κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα την
διακοπή του αγώνα στο Β ημίχρονο
έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 5
γκολ 1 δοκάρι και πολλές χαμένες ευκαιρίες. Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι
πάρα το γεγονός ότι είχαν κόντρα τον
αέρα στα πρώτα 30' είχαν την υπέροχη και τις ευκαιρίες Στο 10' ύστερα
από ωραία προσπάθεια του ο Τσιτλακιδης ανετραπη μέσα στη περιοχή.
Το πέναλτι εκτέλεσε ο ίδιος κάνοντας
το 1-0.Στο 15' σουτ του Καλλωνη
μέσα από την περιοχή αποκρούει ο
Παρλαμεντης. Στο 20' μετά από κάθετη πάσα του Παπακώστα ο Καλλωνης πλασάρει τον εξερχόμενο
τερματοφυλακα και πραγματοποιεί το
2-0.Στο 25' οι φιλοξενούμε οι είχαν
σουτ στο οριζόντιο δοκάρι του Κοντογεωργη. Στο 28' έγινε μια φάση που
προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων όταν μετά από απόκρουση του Παρλαμεντης η μπάλα
κατέληξε στον Παπακώστα που σουτάρει στη κενή εστία για να παρανεβληθει την τελευταία στιγμή
αμυνόμενος η μπάλα χτύπησε στο
χέρι του και απομακρυνθηκε χωρίς ο
διαιτητής να καταλογισει πέναλτι. Στο
30' ο Τσιτλακιδης με ωραία προσπάθεια έκανε το 3-0.Στο 35' η ΟΣΥΠΑ
έχασε την κλασσικοτερη ευκαιρία να
κάνει το 4-0 όταν μετά από από-

κρουση του Παρλαμεντης σε σουτ
του Τσιτλακιδη η μπάλα καταλήγει
στον Καλλωνης ο οποίος μόνος προ
κενης εστίας γλυστραει με αποτέλεσμα να στείλει την μπάλα άουτ. Από
το σημείο αυτό και ύστερα οι φιλοξενούμε οι άρχισαν να πιέζουν κυρίως
με στημένα. Στο 38'ο Κοντογεωργης
εσωσε την εστία του αποκρουωντας
σουτ από 10 μέτρα. Στο 40'μετα από
σέντρα από δεξιά ο Κοντογεωργης
απέκρουσε προσωρινά η μπάλα κατέληξε στον Καραμανιδη που με δυνατό σουτ μείωσε σε 3-1.Στο 44'
έγινε άλλη μια φάση για την οποία
διαμαρυρηθηκαν οι γηπεδούχοι.
Μετά από εκτέλεση πλαγίου άουτ
δεξιά από την μεγάλη περιοχή η
μπάλα στην προσπάθεια του Φράγκου να την διώξει κτύπησε πρώτα
στο στήθος του και στη συνέχεια στο
χέρι του που δεν ήταν απλωμένο. Ο
διαιτητής κατελογισε πέναλτι και ο
Καραμανιδη μείωσε σε 3-2.Απο την
ΟΣΥΠΑ που έχει παράπονα από την
διαιτησία ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι
Λάζος, Τσιτλακιδης, Χριστοδουλοπουλος και Καλλωνης ΟΣΥΠΑ(Δραγωτης-Ανδριοπουλος)
Κοντογεωργης, Πανοπουλος, Λάζος,
Φράγκος, Μαρκάκης, Κοτσοβος, Κανέλλης, Τσιτλακιδης, Χριστοδουλοπουλος, Καλλωνης,
Παπακωστας(Βαρελας, Τσιντζος,
Πατλιας, Σακαρελος, Νιωτης)

Με μια μόνον ήττα στο παθητικό του το ΓΛΚ, κάνει μια πορεία μέχρι στιγμής
άξια θαυμασμού. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σερί νικών το οποίο
δίκαια το φέρνει στην πρώτη θέση. Έχοντας μόνον μια ήττα, αν μη τι άλλο
φαντάζει το φαβορί για την άνοδο. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την υπέροχη διαδρομή έχει παίξει η επίθεση φωτιά που έχουν οι πρωτοπόροι, αφού μέχρι
στιγμής έχουν σημειώσει 38 γκολ! Και μάλιστα η διαφορά απο το δεύτερο
ΕΦΚΑ είναι 11 τέρματα! Αλλά και η άμυνα δεν θα μπορούσε να πει κανείς
πως δεν συνέβαλε, στην καλή πορεία, αφού έχει δεχθεί μέχρι στιγμής μόνον
11 γκολ και είναι επίσης πρώτη στα στατιστικά όλης της κατηγορίας. Και να
σημειωθεί επίσης πωε έχει κάνει και το ρεπό του, αφού την τελευταία αγωνιστική του χρόνου δεν αγωνίστηκε, με αντίπαλο τη ΔΟΕ.

Η πρώτη ήττα της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
Το μεγάλο ντέρμπι της μεγάλης κατηγορίας έχει ήδη λήξει και ο Δήμος Αθηναίων, έδειξε πιο έτοιμος και το πήρε επικρατώντας 2-0 της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ. Η
νίκη αυτή άλλαξε τα δεδομένα της κορυφής και τους ρόλους. Οι νικητές πέρασαν στην πρωτη θέση, την οποία μοιράζονται με την ΠΟΕ/ΔΟΥ

50

10

Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 9αγωνιστικής και
στις δυο κατηγορίες ήταν 50

Συνολικά 10 τέρματα σημειώθηκαν
στον αγώνα μεταξύ: Ταχ Ταμ Εφοριακοί 6-4

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
9 25
2 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
9 25
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
9 24
4 Ο.ΣΥ.Π.Α.
9 22
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
9 12
6 Ο.Σ.Υ.Ο.
9 10
7 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
9 9
8 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
9 8
9 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
9 7
10
9 7
11
9 6
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
9 3

Ν
8
8
8
7
4
3
3
2
2
2
2
1

Ι
1
1
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0

Η
0
0
1
1
5
5
6
5
6
6
7
8

0
0
7
2
3
2

-2
-3
-1
-1
-2
-1

ΤΕΡ
39 8
29 6
30 9
25 9
22 23
13 13
14 32
18 36
16 27
15 26
20 29
12 35

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο.Σ.Υ.Ο.
Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 9η ΑΓΩΝ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Δ.Ο.Ε.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Ο.Δ.Υ.Ε.
Ε.Φ.Κ.Α.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Α.Ε.Δ.
Γ.Λ.Κ.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

3 -1
2 -3
3 -4
Αν
Αν
6 -4

Εξ αναβολής (2η αγων)
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γ.Λ.Κ.
8 21
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
8 18
Ε.Φ.Κ.Α.
9 16
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
7 13
Ο.Α.Ε.Δ.
7 12
Ο.Λ.Μ.Ε.
8 12
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
8 11
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
7 9
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
8 7
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
7 5
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ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)
Ο.Δ.Υ.Ε.
Δ.Ο.Ε.
Ε.Φ.Κ.Α.
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο.Α.Ε.Δ.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Γ.Λ.Κ.
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ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3 4
Η ομάδα του Υπ. Γεωργίας πλήρωσε τις
απουσίες αλλά και την κακή απόδοση των περισσότερων παικτών. Ενδεικτικό των απουσιών ήταν ότι η ομάδα ξεκίνησε με δέκα
παίκτες και μέχρι να συμπληρωθεί η ενδεκάδα
το σκορ είχε γίνει ήδη 2-0 υπέρ των Τελωνειακών με τον Οικονόμου νακ κάνει το 0-1 και με
αυτογκολ να γίνεται το 0-2. Με την προσθήκη
του ενδέκατου παίκτη επήλθε ισορροπία και
στο 30’ μετά από κόρνερ του Λουκάκη ο Μπάμης με κεφαλιά μείωσε σε 2-1. Ο Γιαννόπουλος στο 35’ έχασε μοναδική ευκαιρία να
ισοφαρίσει όταν από το ύψος του πέναλτυ
πλάσαρε πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα
ενώ ο Τασούλης στο 40’ έπιασε ωραία καρφωτή κεφαλιά αλλά και αυτή αποκρούστηκε.
Στο δεύτερο ημίχρονο θα περίμενε κανείς η
ομάδα του Υπ. Γεωργίας να βγάλει αντίδραση
και να ισοφαρίσει αλλά αντίθετα ήταν η ομάδα
των Τελωνειακών ήταν αυτή που μετά από ολιγωρία της άμυνας σε κόρνερ έκανε το 3-1,
ύστερα απο κεφαλιά του Σφυρη. Στο 60’ ο
Γιαννόπουλος μετά από πάσα του Μπάμη
έκανε το 3-2 ενώ στο 65’ ο Γάγγος μετά από
ωραία σέντρα του Γιαννόπουλου έχασε μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει προ κενής εστίας.
Πάλι όμως ήταν ομάδα των Τελωνειακών που
σκόραρε κάνοντας το 4-2 με τον Καραγεωργόπουλο. Στο 80’ ο Γιαννόπουλος με προσωπική
ενέργεια πλάσαρε εύστοχα και μείωσε σε 4-3
αλλά στην συνέχεια δεν είχαμε άλλη ευκαιρία
Από την ομάδα του Υπ. Γεωργίας διακρίθηκαν
οι Γιαννόπουλος, Τασούλης και Μπάμης.
Σύνθεση: Ζέρβας, Ασωνίτης, Σουβλερός (45’
Παπαβασιλείου), Σαλτερής , Τασούλης ,
Φρουζάκης (45’ Κυριακού), Μπάμης, Γάγγος ,
Λουκάκης, Κουτελιδάκης, Γιαννόπουλος.

Φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο και από τους δυο
μονομάχους και μάλιστα χωρίς… έλεος(!) με
τον δείκτη του σκορ να εκτοξεύεται στο 6-4,
δηλαδή σημειώθηκαν συνολικά δέκα γκολ! Οι
γηπεδούχοι παρότι αγωνίζονταν από το 3’ με
παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γιαννάκη,
παρ’ όλα αυτά κατάφεραν να επικρατήσουν με

6-4 και να κάνουν γιορτές με την ικανοποίηση
της νίκης. Το σκορ άνοιξε ο Ιατρίδης κάνοντας
το 1-0. Όμως οι Εφοριακοί απάντησαν κάνοντας το 1-1 με τον Ναβρόζογλου στο 40’, που
ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Στην
επανάληψη Χήκας με πέναλτι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 2-1, ενώ
λίγο πιο πριν ο Γιώτης είχε δοκάρι με απ’ ευθείας φάουλ. Το 2-2 έγινε στο 55’ με πέναλτι
του Αϊδίνη. Η συνέχεια ήταν ένα δώρο εορτών
από τον Γιώτη που με τα τέσσερα γκολ που
σημείωσε ουσιαστικά έδωσε τη νίκη στην
ομάδα του. Ήταν ο παίκτης που έκανε το 4-2,
αλλά οι Εφοριακοί με δυο συνεχόμενα τέρματα
του Φίλου στο 65’ και 75’, έφεραν το ματσάκι
στα ίσα, κάνοντας το 4-4. Όμως η επιμονή του
Γιώτη που σημείωσε άλλα δυο τέρματα στο τελευταίο τέταρτο, το Ταχ Ταμ., πήρε το 3ποντο
της νίκης. Αξίζει να σημειωθεί πως από το 60’
οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν με εννιά παίκτες
λογω αποβολής του Παπαιάννου. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Γιώτης και Ιατρίδης Ν.,
ενώ από τους Εφοριακού οι Ναβρόζογλου και
Αϊδίνης
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Παπαιωάννου, Κιορκτσής, Παπαδόπουλος, Τσότρας, Συνοδινός,
Μπλάνας, Ιατρίδης Ηρ., Γιαννάκης, Ιατρίδης
Ν., Νικολόπουλος, Σαχινίδης, Χήκας.

ΟΛΜΕ – ΟΔΥΕ 3-1
Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η
ομάδα της ΟΛΜΕ, επικρατώντας 3-1 της
ΟΔΥΕ. Σε ένα ματσάκι που οι φιλοξενούμενοι
διατήρησαν τις ελπίδες του μέχρι το 68’ όταν
και δέχθηκαν το δεύτερο γκολ, αφού μέχρι
εκείνη τη στιγμή το σκορ ήταν 1-1. Από την
άλλη η ΟΛΜΕ, ζήτησε το ματσάκι και κατάφερε να πάρει τη νίκη στο τελευταίο 20λεπτο.
Πάντως ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο
20’, με υποδειγματική κεφαλιά του Αποστολόπουλου για να ισοφαρίσει στο 31’ ο Παπαναγιώτου με ατομική ενέργεια και πλασέ,
κάνοντας το 1-1, με το οποίο έληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη επήλθε η κόπωση και
η ΟΛΜΕ το εκμεταλλεύτηκε αυτό, αλλά και
παίζοντας καλύτερα κατάφερε να σημειώσει
άλλα δυο τέρματα και να προσθέσει ένα

ακόμη 3ποντο στη συλλογή της. Την υπόθεση
νίκη ανέλαβε ο Λύτρας που με δυο προσωπικά του τέρματα στο 50’ από 30 μέτρα και
στο 75’ με σουτ, διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Διακρίθηκαν από την ομάδα της ΟΔΥΕ οι Χαλβαντζής, Βούζας, Χατζηνικολάου, ενώ από
τους νικητές οι Αποστολόπουλος και Λύτρας,
ενώ ουδείς υστέρησε.
ΟΛΜΕ: Τσουβαρας βουτηρεας τσιγγουλης τσιτζιος ζαρναβαλος δρουγκας Λιάσκος Λύτρας
Αποστολόπουλος γαριπηδης πετονης Ιωάννου σταμοπουλος χαριζοπουλ.
ΟΔΥΕ: Στόικος, Βούζας, Παπαμιχαήλ, Χατζηνικολάου, Χαλβαντζής, Δανιηλίδης, Παπαναγιώτου, Αποστολάκος, Μποραζάνης, Κάτσικας,
Αρβανίτης.
Εξ αναβολής (2η Αγωνιστική)

ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1-6
Οι πολλές απουσίες παικτών του Υπουργείου
από τη μια και από την άλλη η πολύ καλά
μπάλα που έπαιξαν οι παίκτες της Εμπορικής
και το πάθος τους για τη νίκη, έστειλαν το δείκτη του σκορ, να σταματήσει στο 6-1. Κι αυτό
φάνηκε ήδη από τα πρώτα λεπτά, όταν στο
10’ ο Λιάσκος με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ
κάνοντας το 0-1. Ακολούθησαν δυο γκολ που
σημείωσε ο Βυλλιώτης στο 15’ με κεφαλιά από
κόρνερ και στο 25’ σε ριμπάουντ που κέρδισε
σε απόκρουση του τερματοφύλακα σε σουτ
που είχε επιχειρήσει ο Βλάμης, κάνοντας το 03, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην
επανάληψη η Εμπορική πάτησε γκάζι και με
την είσοδο του Γεωργόπουλου, το σκορ άλλαξε άλλες τρεις φορές. Πρωτίστως με τον
ίδιο να προσφέρει δυο ασιστ στον Ορφανό και
αυτός να σκοράρει ισάριθμα γκολ στο 60’ και
65’, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 0-5.
Το Υπουργείο μείωσε με το γκολ της τιμής από
τον Πουρναρά να κάνει το 1-5. Το τελικό 1-6
διαμόρφωσε στο 85’ με αριστερό δυνατό σουτ
ο Γεωργόπουλος. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Βυλλιώτης, Γεωργόπουλος, ενώ από το
Υπουργείο ο Πιπιλίκας.

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Ε.Φ.Κ.Α. 2-3
Σε καλή μέρα βρέθηκαν οι επιθετικοί των φιλοξενουμένων, που σε ένα παιχνίδι καθοριστικής σημασίας όπως αυτό με το Υπ Παιδείας κατάφεραν να επικρατήσουν 3-2. Όμως λίγο έλλειψε όλα να πάνε περίπατο, όταν θεώρησαν πως το παιχνίδι έληξε στο 80’ όταν σημείωσαν και το
τρίτο γκολ! Αντίθετα οι γηπεδούχοι παρά τις πολλές απουσίες που είχαν , μείωσαν σε 2-3 και άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Το σκορ άνοιξε στο 35’
ο Μπούζης κάνοντας το 0-1, όμως ο Έξαρχος ισοφάρισε σε 1-1. Όμως αυτό δεν πτόησε τους παίκτες του ΕΦΚΑ που στο 60’ με τον Πολυγένη
πήραν και πάλι το προβάδισμα, κάνοντας το 1-2 και στο 80’ με τον Μπούζη, που σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, σημείωσαν το 1-3.
Το Υπ Παιδείας είπε τον τελευταίο του λόγο στο 88’ με δεύτερο γκολ του Έξαρχου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι μείωσαν σε 2-3, που ήταν και
το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κατσάνης, Σιούνας και από τους ηττημένους οι Έξαρχος και Μπούρτζινος.
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Στο δράμα της Μυρτούς και στην εκδήλωση που έγινε στις 15/12 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Γλυφάδας, εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Αθλ Τομέα, της ΠΟΕ/ΔΟΥ και του Υπ Πολιτισμού
Σε μία κίνηση εντυπωσιακή για τα δεδομένα
του εργασιακού πρωταθλήματος προέβη ο
Αθλητικός τομέας της ΑΔΕΔΥ συμμετέχοντας
στον αγώνα που δόθηκε στις 15/12 στο Κλειστό της Γλυφάδας, με πρωτοβουλία του
Δήμου Γλυφάδας του ΙΕΚ Άλφα, άλλων φορέων και του Αντώνη Γλύκα για την ενίσχυση
της Μυρτούς απο την Πάρο. Δεν είναι η
πρώτη φορά που γίνεται αυτό, αλλά όταν οι
περιπτώσεις και οι ανάγκες το απαιτούν, τότε
όχι μόνον δίνει το παρών, αλλά και στο τέλος
αποσπά τα κολακευτικά σχόλια όλων. Με τη
συμμετοχή δυο ομάδων της ΠΟΕ/Δ0Υ με
μπροστάρη τον Γιάννη Ψαρρά και της
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ με τον Δημήτρη Ζερίνο, η ΑΔΕΔΥ,
έκανε τη διαφορά και ξεχώρισε πολύ γρήγορα
μέσα σε ένα σύνολο 16 ομάδων που συμμετείχαν. Αξίζει να αναφερθεί πως πάνω από 50
ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ, έδωσαν το παρών και συμμετείχαν σε διάφορα ποδοσφαιρικά
συγκροτήματα που συμμετείχαν σ’ αυτή την
εκδήλωση. Τον Αθλητικό Τομέα εκπροσώπησε ο κ. Δημήτρης Μίχας και ο οποίος παρέλαβε και το αντίστοιχο αναμνηστικό, όπως
επίσης πλακέτες παρέλαβαν απο τον Υπ
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο ο Γιάννης
Ψαρράς, ώς εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής
ομάδος της ΠΟΕ/ΔΟΥ, όσο και ο Δημήτρης
Ζερίνος της αντίστοιχης του Υπ Πολιτισμού. .
Ενώ ο κ. Μίχας δεν παρέλειψε να συγχαρεί
προσωπικά τον Αντώνη Γλύκα, που παρουσίασε το πρόγραμμα και αποτελεί τον μετρ σε
τέτοιου είδους εκδηλώσεις…

Το Υπουργείο Πολιτισμού

Ο Δημήτρης Μίχας στο μέσον με τον Γιάννη Ψαρρά (δεξιά) και Δημήτρη Ζερίνο

Ο Υπ Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος απονέμει πλακέτα στον Γιάννη Ψαρρά

Ο Υπ Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος με αντιπροσωπεία του Υπ Πολιτισμού

Αντιπροσωπεία της ΠΟΕ/ΔΟΥ

Το Υπ Πολιτισμού με την Μυρτώ της Πάρου
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