
Όποιος νομίζει πως μπορεί να πάρει εύκολα το 3ποντο κόντρα στον ΕΦΚΑ είναι γελασμένος. Ήδη
έχοντας 13 πόντους βρίσκεται στην 3η θέση της Β’ Κατηγορίας

Για μια χρονιά ακόμη η ποδο-
σφαιρική ομάδα του Δήμου
Αθηναίων θα συμμετάσχει στο
μνημόσυνο προς τιμή των πε-
σόντων στο Ολοκαύτωμα των
Καλαβρύτων 

Άμεση ήταν η πρωτοβουλία της
Οργανωτικής Επιτροπής του
Αθλητικού Τομέα, μετά τα τελευ-
ταία γεγονότα που έλαβαν χώρα,
με φόντο την προστασία του πρω-
ταθλήματος και κυρίως των θε-
σμών όλων των επιπέδων 

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς που
έπεσε στην Πυροσβεστική μετά
τα επεισόδια που δημιουργήθη-
καν στον αγώνα με την
ΠΟΕ/Δ0Υ, που είχε σαν συνέ-
πεια να χάσει τον αγώνα 3-0 και
να αφαιρεθούν 3 πόντοι!
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Ο.Σ.Υ.Ο. -  ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 2-1
Καλό παιχνίδι ανάμεσα στην ΟΣΥΟ και τη
Βουλή, όπου νικήτρια αναδείχθηκε η πρώτη
με σκορ 2-1. Οι ποδοσφαιριστές της Βουλής
μπήκαν πολύ δυνατά και η πρώτη μεγάλη ευ-
καιρία ηταν με τον Μπλίκα να κάνει το σουτ
απο πλάγια αλλά η μπάλα πέρασε ξυστά απο
το δοκάρι αουτ. Κεφαλιά απο τον Ρέντο μετά
απο κορνερ η μπάλα ελάχιστα αουτ Αλλες δυο
πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον Ξαφάκη να
σουτάρει απο πολύ κοντινή απόσταση η
μπάλα και τις δυο φορες πήγε πάνω στον τερ-
ματοφύλακα. Τεράστια ευκαιρία για τη Βουλή
με τον Μπλίκα να κάνει την ατομική ενέργεια
και να κερδίζει πέναλτι μετά απο ανατροπη ,
αλλά ο Ξαφάκης που δεν ηταν η μέρα του δεν
έκανε καλή εκτέλεση. Το ημίχρονο έληξε  1-0
με τέρμα του Σερέτη .  Στο δευτερο μέρος ισο-
φάριση για τη Βουλή με τον Ασημακόπουλο να
κάνει το σουτ με το αριστερό μέσα απο την
περιοχή και 1-1 Παράλληλη σέντρα και πάλι
απο τον Ασημακόπουλο η μπάλα περασε και
απο τον τερματοφύλακα και σε κενή εστία
μέσα απο την περιοχή ο Βαγγές απο υπερβο-
λική σιγουριά έστειλε την μπάλα πάνω απο το
οριζόντιο δοκάρι Πολύ ωραία ατομική ενέργεια
απο τον Ζουγκα και απέναντι απο τον τερμα-
τοφύλακα το σουτ πέρασε λίγο αουτ Πολύ δυ-
νατό σουτ απο τον Γκοτζαμάνη έξω απο την
περιοχή η μπάλα ελάχιστα πάνω απο το ορι-
ζόντιο. Η ΟΣΥΟ κατάφερε να πάρει τη νίκη με
τον Καλαλή στο 89’ κάνοντας το τελικο 2-1.
Ένα σκορ για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν έν-
τονα οι παίκτες της Βουλής, αφού το φάουλ
εκτελέστηκε δυο φορές και για το fair play
από τη μεριά της ΟΣΥΟ.  Πάντως και από τη
μεριά των νικητών χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες
προκειμένου το σκορ να ήταν μεγαλύτερο.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Καρίτσης και
Στρατής. 
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Καραγεωργίου,
Γιαννακάκης, Καρίτζης, Ροδίτης, Σακκάς, Φώ-
λιας, Καλαλής, Δήμος, Σερέτης, Καπερώνης,
(Στρατής, Χατζηγιάννης, Ζαμπάρας).
ΒΟΥΛΗ  Φιλιντόπουλος Ρεντος Γροντης Γουρ-
γιώτης Χαραλαμπιδης Μπαράκος Μπλίκας
Ξαφάκης Εμιρζάς Ασημακόπουλος 
Βαγγές  ( Ζούγκας Σουμελίδης Ζουζουλής
Κούτρας Βάσιος).

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 3-0 (α.α)
Άδοξο τέλος είχε ο αγώνας μεταξύ των ομά-
δων της ΠΟΕ/Δ0Υ με την Πυροσβεστική,
αφού στο 70΄διακόπηκε κι ενώ το σκορ ήταν
4-2 για τους γηπεδούχους. Αιτία ήταν η ανάρ-
μοστη διαγωγή ποδοσφαιριστή των φιλοξε-
νουμένων που χτύπησε με κουτουλιά τον
διαιτητή της συνάντησης, ενώ συνέχισε την
ίδια συμπεριφορά του και στα αποδυτήρια,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο φ.α. Έτσι
και σύμφωνα με τις αποφάσεις του αθλητικού
δικαστή η Πυροσβεστική χάνει τον αγώνα και
της αφαιρούνται και 3 πόντοι από τη βαθμολο-

γία! Για την ιστορία να σημειωθεί πως ο αγώ-
νας έληξε 4-2 για την ΠΟΕ/Δ0Υ. Το σκορ
άνοιξε στο 20’ ο Γκόγκας με πέναλτι που κέρ-
δισε ο Κουρής σε πάσα του Συμεωνίδη. Η
απάντηση των Πυροσβεστών ήρθε στο 30’ με
επίσης πέναλτι που έγινε το 1-1 και το εκτέ-
λεσε ο Κανέλλος. ΄Μετά το γκολ αυτό οι γηπε-
δούχοι σοβαρεύτηκαν και στο 34’ ο Κουρής
έκανε το 2-1 ύστερα από ωραία πάσα του Συ-
μεωνίδη.  Ο ίδιος παίκτης (Κουρής) από πάσα
Γκόγκα  έκανε το 3-1, με το οποίο έληξε το
πρώτο μέρος. Στην επανάληψη η Πυροσβε-
στική μείωσε σε 3-2 στο 55’ με τον Καραμάνο.
Στο 65’  η ΠΟΕ/Δ0Υ ζήτησε πέναλτι σε χέρι
αμυνομένου, αλλά ο διαιτητής έδειξε παίζε-
ται…  Στο 67’ ο Κουρής από καλή θέση δεν
κατάφερε να σκοράρει.  Στο 69’ μετά από έναν
ωραίο συνδυασμό των Γκόγκα και Συμεωνίδη
ο τελευταίος βρήκε τον Κουρή και ο τελευταίος
έκανε το 4-2.  Στο 70’ όπως αναφέρθηκε δια-
κόπηκε ο αγώνας, 
ΠΟΕ/Δ0Υ (Νικολής – Ψαρράς): Κατσιπάνος,
Χρήστου, Κοκορόσκος, Ζαρωτιάδης, Μηλαδό-
πουλος, Τάπραντζης, Γκογκας, Καστάνης,
Κουρής, Συμεωνίδης, Βέρρος, ( Βλάχος,
Φτούλης Εμ., Ρεσίτης, Τζανετάκης)

Η ομάδα της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ πήρε σημαντικό
“διπλό”απέναντι στην άριστα στημένη από τον
Χρήστο Πολύζο ομάδα του Υπ. Πολιτισμού. Οι
φιλοξενούμενοι είχαν υπεροχή, κατοχή, γρή-
γορη κυκλοφορία της μπάλας, κλασικές ευκαι-
ρίες και δύο δοκάρια. Το μόνο που έλλειπε
ήταν το γκολ. Αυτό το πέτυχε, βάζοντας το κε-
ρασάκι στην τούρτα ο Μορφίδης, καλύτερος
παίκτης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε
αυτό το ματς, στο 71′. Σε φάση διαρκείας και
σουτ του Κουκόπουλου, απόκρουση του αντί-
παλου γκολκίπερ, ο σκόρερ πήρε το ριμπά-
ουντ και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα, γράφοντας το τελικό 0-1 Στο 35′ σε
σουτ του επίσης διακριθέντα Χαρακάκου
όπως και στο 57′ σε κεφαλιά του προωθημέ-
νου και επίσης διακριθέντα Καστανιώτη, η
μπάλα αποκρούστηκε από την συμβολή των
δοκών. Στο 9′ σε τετ α τετ του Κουκόπουλου
από ασίστ του Αγγελίδη, απέκρουσε σωτήρια
ο γκολκίπερ Παρλαμέντης ενώ πάλι στο 15′ ο
Κουκόπουλος από ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση
δεν μπόρεσε να βρει σωστά την μπάλα για να
την στείλει στα δίχτυα Από την ομάδα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που διατήρησε
το απόλυτο των επιτυχιών έχοντας κάνει το
8Χ8 διακρίθηκαν ακόμα οι Μουζής, Νταντής,
Παπανικολάου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (κόουτς Χρήστος
Πολύζος): Παρλαμέντης, Μαντάς, Φωτάκης,
Μπαντουδάκης, Καραμανίδης, Ζερίνος, Χίν-
τζιος, Τριανταφύλλου, Καλογερόπουλος, Γκα-
βέλας, Στόϊκος ενώ έπαιξαν επίσης οι Μάρκου,
Πετρόπουλος.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: (κόουτς Δη-
μήτρης Βάρσος): Δόριζας, Καρακώστας, Πα-

πανικολάου, Βάγιας, Μορφίδης, Καστανιώτης,
Μουζής, Αγγελίδης, Νταντής, Χαρακάκος,
Κουκόπουλος (αρχηγός), ενώ στον πάγκο της
ομάδας ήταν οι Κομπορόζος, Παπασπύρου
και Παρούσης που αντιμετώπιζε πρόβλημα
τραυματισμού.

Νέα νίκη για την ΟΣΥΠΑ με 1-0. Στο Α΄ ημί-
χρονο στα πρώτα 20΄ οι γηπεδούχοι είχαν την
πρωτοβουλία, χωρίς όμως να απειλήσουν την
άμυνα της ΟΣΥΠΑ και στη συνέχεια η πρωτο-
βουλία πέρασε στους φιλοξενούμενους. Γε-
νικά έγινε ένα παιχνίδι κέντρου με τις δύο
ομάδες να προσέχουν περισσότερο να μην
δεχθούν τέρμα. Στο Β΄ ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ
πήρε από την αρχή τα ηνία του παιχνιδιού και
κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 58΄όταν μετά
από κάθετη πάσα, α σιστ, του Σακαρέλου ο
Πατλιάς μπήκε στη μεγάλη περιοχή και πλά-
σαρε τον Μίχα κάνοντας το 0-1. Στη συνέχεια
είχε 3-4 κλασικές ευκαιρίες να διευρύνει το
σκορ και να κλειδώσει το παιχνίδι αλλά, πότε
η αστοχία των επιθετικών πότε οι αποκρού-
σεις του Μιχα της στέρησαν την δυνατότητα.
Συγκεκριμένα στο 62΄ο Βαρελάς μόνος μέσα
στη μεγάλη περιοχή σουτάρει σύριζα από το
αριστερό κάθετο δοκάρι. Στο 66΄ μετά από
πάσα του Κοτσοβού ο Τσιτλακίδης βρέθηκε
στην περιοχή, καθυστέρησε όμως να σουτάρει
με αποτέλεσμα να προλάβει ο Μίχας να πέσει
στα πόδια του και να αποκρούσει.Στο 70΄μετά
από εκτέλεση κορνερ του Πατλιά και σύγχυση
στην άμυνα των γηπεδούχων δεν μπόρεσαν
οι Κοτσοβός και Τσιτλακίδης να σπρώξουν την
μπάλα στο κενό τέρμα. Στο 73΄ μετά από εκτέ-
λεση φάουλ του Φράγκου ο Μίχας έβγαλε από
το αριστερό γάμα της εστίας του την μπάλα
κόρνερ.Η τελευταία ευκαιρία για την ΟΣΥΠΑ
ήταν στο 82΄όταν μετά από κόρνερ ο Τσίντζος
από το σημείο του πέναλτι έπιασε κεφαλιά για
να στείλει την μπάλα να γλύψει το οριζόντιο
δοκάρι. Εκεί που οι φιλοξενούμενοι δεν κατά-
φεραν να διευρύνουν το σκορ, στο τέλος κιν-
δύνεψαν να ισοφαριστούν, αλλά δύο φορές ο
Νικολόπουλος στο 75΄και στο 85΄με θαυμά-
σιες αποκρούσεις κράτησε ανέπαφη την εστία
του. Από την ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι
Νικολόπουλος-Λάζος-Κοντογεώργης και Σακα-
ρέλος.
ΟΣΥΠΑ(Δραγώτης): Νικολόπουλος, Λάζος,
Κοντογεώργης (Πανόπουλος), Φράγκος, Μαρ-
κάκης, Κοτσοβός (Τσίντζος), Σακαρέλος (Δρα-
κόπουλος), Χριστοδουλόπουλος, Πατλιάς,
Τσιτλακίδης, Βαρελάς (Νιώτης, Οικονόμου).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  0-2
Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Δήμος Γαλατσίου, που εκμεταλλεύτηκε τη δυστοκία των αντιπάλων του, που έχασε ένα τσου-
βάλι γκολ και κατάφερε να σημειώνοντας δυο γκολ να πάρει τη μεγάλη νίκη με σκορ 2-0, ενώ θα μπορούσε επίσης να το αυξήσει. Μεγάλος
πρωταγωνιστής ο Παπαδόπουλος που σημείωσε και τα δυο τέρματα., ένα σε κάθε ημίχρονο. Στο 35’ άνοιξε το σκορ και ήταν εκείνος που στο
70’ διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Κασσιμης Δαμηλος καί Μπίμπας, ενώ από τα Επιμελητήρια άρεσαν οι Μπαλα-
δήμας, Βήχος, Κοτσάνης.
ΔΗΜΟΣ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντής Παναγιώτης Μπαντής Πέτρος Κασσιμης Δήμος Τσαμαδης Δαμηλος Καραμανιδης Κοσμάς Στέλιος Μπίμπας
Τσουλος Παπαδόπουλος  (Μπούκης Τζανής).
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Άμεση ήταν η πρωτοβουλία της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής του Αθλητικού
Τομέα, μετά τα τελευταία γεγονότα
που έλαβαν χώρα, εκδίδοντας σχε-
τική ανακοίνωση που αναφέρει τα
εξής: «Την Τρίτη 10/12 συνεδρίασε η
Οργανωτική Επιτροπή  του  Αθλητι-
κού Τομέα της ΑΔΕΔΥ με πλήθος θε-
μάτων, μεταξύ αυτών και τα θέματα
πειθαρχίας και κακής συμπεριφοράς
ομάδων και αθλητών απέναντι  στον
ίδιο τον Αθλητικό Τομέα, τους αντιπά-
λους, διαιτητές κλπ. Η επιτροπή απο-
φάσισε και ανέθεσε στον Αθλητικό
Δικαστή και πρωτοβάθμια αλλά και
δευτεροβάθμια  όλες τις υποθέσεις
που απασχολούν το πειθαρχικό του
Αθλητικού Τομέα, βασιζόμενη στο τρι-
πτυχο, σεβασμός στον αντίπαλο , σε-
βασμός στους διαιτητές και
σεβασμός στον Αθλητικό Τομέα της
ΑΔΕΔΥ, που κινείται και οργανώνει τα
δυο πρωταθλήματος στο όνομα της
ΑΔΕΔΥ  και των συναδέλφων. Έτσι
στο πλαίσιο αυτό οι αποφάσεις που
ελήφθησαν ήταν βαρύτατες . Οι ποι-
νές  θα ελεγχθούν  από μέλη της Ορ-
γανωτική Επιτροπής και οι οποίοι θα
κάνουν και ελέγχους στις ομάδες,
από δω  και μπρος για την πιστή τή-
ρηση του κανονισμού και των απο-
φάσεων της Οργανωτικής

Επιτροπής. Έτσι λοιπόν  παραβατι-
κές συμπεριφορές οι οποίες οδήγη-
σαν  σε επιθέσεις  και βιαιοπραγίες
εναντίον διαιτητών θα τιμωρηθούν
εκτός της  πειθαρχικής ποινή που θα
επιβάλει ο αθλητικός δικαστής , η
Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να
ασχοληθεί  εκτενώς καλώντας σε
απολογία και τις ίδιες τις ομάδες, οι
οποίες είχαν στις τάξεις παίκτες, που
δεν είχαν δικαίωμα να αγωνιστούν
(περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας)
είτε περιπτώσεις  παικτών που βιαιο-
πράγησαν εναντίον διαιτητών  και αν-
τιπάλων, διότι ο  βασικός και στόχος
του πρωταθλήματος της ΑΔΕΔΥ είναι
η ευγενής άμιλλα και το Ευ αγωνίζε-
σθαι  μέσα  από διαδικασίες και κα-
νόνες. Η Επιτροπή δέχεται πως όλοι
επιθυμούν τη νίκη, όλοι έχουμε προ-
σωπικά ή οικογενειακά προβλήματα,
αλλά δεν  πρέπει να στέκονται αιτία
και να αμαυρώνουν  την εικόνα μιας
ομάδας υπηρεσιών οι οποίοι  στο
όνομα της ΑΔΕΔΥ και των Ομοσπον-
διών στηρίζουν  τη διοργάνωση, διοι-
κητικά, οικονομικά κλπ . Έτσι λοιπόν
θα απασχολήσει και οι αποφάσεις θα
ανακοινωθούν  άμεσα με σκοπό την
προάσπιση του αθλήματος στο ως
άνω τρίπτυχο που αναφέρθηκε»
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 8η ΑΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 7 -1
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0 -2
Ο.Σ.Υ.Ο. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 2 -1
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0 -1

Ο.ΣΥ.Π.Α. 0 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 8 24 8 0 0 30 7
2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 8 22 7 1 0 37 8
3 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 8 22 7 1 0 26 6
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 8 19 6 1 1 22 7
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 8 12 4 0 4 20 20
6 Ο.Σ.Υ.Ο. 8 10 3 1 4 12 11
7 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 8 8 2 2 4 18 33
8 8 7 2 1 5 14 24
9 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8 6 2 0 6 12 31
10 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 8 4 1 1 6 14 26
11 8 3 1 0 7 13 28
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 8 3 1 0 7 11 28

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ο.Σ.Υ.Ο.
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 8η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 -6
Ε.Φ.Κ.Α. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4 -4
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 -2
Ο.Α.Ε.Δ. ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3 -1
Γ.Λ.Κ. Ο.Λ.Μ.Ε. 2 -0
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Δ.Ο.Ε. Αν

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Λ.Κ. 8 21 7 0 1 38 11
2 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 7 15 5 0 2 18 15
3 Ε.Φ.Κ.Α. 8 13 4 1 3 24 20
4 Ο.Α.Ε.Δ. 7 12 4 0 3 20 14
5 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 7 11 3 2 2 14 18
6 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 6 10 3 1 2 14 11
7 Ο.Λ.Μ.Ε. 7 9 2 3 2 11 12
8 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 6 7 2 1 3 15 20
9 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 6 6 2 0 4 14 20
10 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 6 5 1 2 3 10 15
11 Δ.Ο.Ε. 0 0 0 0 0 0 0
12 Ο.Δ.Υ.Ε. 8 0 0 0 8 11 33

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9η)
Ο.Λ.Μ.Ε. Ο.Δ.Υ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Φ.Κ.Α. 
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Α.Ε.Δ.
Δ.Ο.Ε. Γ.Λ.Κ.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

44
Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 8ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 44

9
Συνολικά εννιά τέρματα σημειώθη-
καν στον αγώνα μεταξύ: Ο.Δ.Υ.Ε.- 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3-6

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.  7-1
Πιο εύκολο αποδείχθηκε πως ήταν το ματσάκι από ότι το υπολόγιζαν οι παί-
κτες  του Δήμου Αθηναίων, κόντρα στην ΠΟΕΔΗΝ, με το τελικό σκορ να έχει
εκτιναχθεί στο 7-1. Με καθαρούς επιθετικούς προσανατολισμούς  εμφανί-
στηκαν οι γηπεδούχοι, όπως πάντα κι αυτό είναι ου τους οδήγησε σε μια
ακόμη νίκη, διατηρώντας τα κεκτημένα. Για μια φορά ακόμη ο Ροντρίγκεζ σε
καλή μέρα σημείωσε τρια τέρματα και μαζί με τον Τσαβδαρίδη που έκανε
δυο ήταν οι παίκτες που συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση του τελι-
κού σκορ. Φοβερό το πρώτο γκολ, του Ροντρίγκεζ με το οποίο προηγήθηκε
ο Δήμος 1-0, αφού σημειώθηκε με ανάποδο ψαλιδάκι. Πέραν των δυο τα
υπόλοιπα σημείωσαν οι Μαχαίρας και το σκορ έκλεισε ο Δημητρόπουλος,
διαμορφώνοντας το τελικό 7-1.  Η ΠΟΕΔΗΝ μείωσε σε 3-1 με τον Μπίντζο,
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τελείωσε το παιχνίδι με οκτώ παίκτες.  

Συμμετοχή στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αυτή  την περίοδο η ομάδα του Δήμου
Αθηναίων, θα μεταβεί στα Καλάβρυτα , προκειμένου να συμμετάσχει στους
αγώνες για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων και όλων όσων θυσίασαν τη
ζωή τους.  Αξίζει να σημειωθεί  πως  επίσης θα συμμετάσχει και η Εθνική
Ενόπλων. 
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Ο.Α.Ε.Δ. - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  3-1
Συνέχισε το σερί νικών ο ΟΑΕΔ επιβάλλοντας
σκορ αλλά και καλή αγωνιστική εικόνα, επι-
κρατώντας 3-1 του Ταχ Ταμ., που σε καμία πε-
ρίπτωση δεν κατάφερε να μπει στο πνεύμα
του αγώνα και να αντιπαρατεθεί με συνέπεια
να ηττηθεί. Το σκορ άνοιξε  ο Λουκίδης στο 25’
για να γίνει το 1-0 , με το οποίο έληξε και το
πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο ΟΑΕΔ, συ-
νέχισε να είναι πιο εύστοχος και με άλλα δυο
τέρματα κατάφερε και πήρε σπουδαία νίκη
κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο όπως
το Ταχ Ταμ. Στο 56’ έγινε το 2-0 με τον Γεωρ-
γατζέλη, ενώ στο 70’ το Ταχ Ταμ μείωσε σε 2-1
με σέντρα σουτ του Γιακαλή. Το τελικο 3-1 δια-
μόρφωσε στο 82’ ο Αυγέρης. Ουδείς κατάφερε
να διακριθεί από τους ηττημένους, ενώ απο
τους νικητές άρεσαν οι Ψυρίδης, Σταθόπου-
λος.
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Σταθόπουλος, Γεωργατζέ-
λης Ε. , Συνέσιος, Βασιλείου, Μακρής, Ραίος,
Αυγέρης, Λουκίδης, Ψυρίδης, Κανελόπουλος,
Ραίος, Ντράχας, Κληρονόμος, Γεωργατζέλης
Δ., 
ΤΑΧ ΤΑΜ.: Μαρσώνης, Τσότρας, Παπαιωάν-
νου, Μπλάνας, Κιορκτσης, Συνοδινός, Γιακα-
λής, Κανέρης, Σιδηρόπουλος, Γιαννάκης,
Γιώτης, (Νικολόπουλος,  Ιατριδη Ηρ).

Ε.Φ.Κ.Α. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  4-4
Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για το ποδόσφαιρο
οι δυο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς και εντυ-
πώσεις.  Το Υπ. Γεωργίας μπήκε έχοντας την
κατοχή της μπάλας και στο 10’ κέρδισε πέ-
ναλτυ με τον Γάγγο. Το εκτέλεσε ο ίδιος αλλά ο
Πόγκας δείχνοντας την εμπειρία του, ψάρεψε
τον αντίπαλο και απέκρουσε πετυχημένα. Στο
επόμενο λεπτό η ομάδα του ΕΦΚΑ προηγή-
θηκε με τον Παρλιάρο κάνοντας το 1-0. Στο 20’
μετά από ωραία μπαλιά του Μπάμη ο Λάμπος
με κεφαλιά έκανε το 1-1 σκορ με το οποίο τε-
λείωσε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημί-
χρονο ο ΕΦΚΑ μπήκε καλύτερα και στο 50’
έκανε το 2-1 με τον Πολυγένη. Εκεί που το Υπ.
Γεωργίας φαινόταν να έχει ξεμείνει από λύσεις
ο Λουκάκης με φάουλ έκανε το 2-2. Πάλι όμως
μετά από ολιγωρία της άμυνας του Υπ. Γεωρ-
γίας η ομάδα του ΕΦΚΑ προηγήθηκε με 3-2
με τον Πολυγένη που σημείωσε το δεύτερο
προσωπικό του γκολ. Η ομάδα του Υπ. Γεωρ-

γίας αντέδρασε και με προσωπική ενέργεια
του Γιαννόπουλου στο 70’ που μπήκε από
δεξιά και με δυνατό σουτ έκανε το 3-3.    Στο
80’ μετά από ωραία πάσα του Λουκάκη ο Γάγ-
γος έκανε το 4-3 και εκεί που φαινόταν ότι το
Υπ. Γεωργίας θα έφευγε νικητής η ομάδα του
ΕΦΚΑ στο 90’ έκανε το 4-4 με τον Γκόβαρη.
Από την ομάδα του Υπ. Γεωργίας διακρίθηκαν
οι Γάγγος, Λουκάκης και Γιαννόπουλος, ενώ
από τον ΕΦΚΑ οι Πάγκος, Πολυγένης και Παρ-
λιάρος.
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Χατζηδιαμαντής, Σαλ-
τερής , Τασούλης , Μπούρας, Φρουζάκης (55’
Κατερινόπουλος),  Μπάμης, Γάγγος , Λουκά-
κης (80’ Κυριάκου) , Λάμπος (70’ Σουβλερός),
Γιαννόπουλος. 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ -  
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1-2
Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους τραπεζικούς
κυριολεκτικά στην  τελευταία φάση του αγώνα.
Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα των τελωνει-
ακών μπήκε δυνατά στον αγώνα και κατάφερε
να προηγηθεί στο 15 με ένα δυνατό σουτ του
Σφύρη . Οι τραπεζικοί προσπάθησαν να αντι-
δράσουν αλλά ο Παναγιωταράς δεν έπιασε
καλά την κεφαλιά από το ύψος της μικρής πε-
ριοχής στο 25’ και ο τερματοφύλακας των τε-
λωνειακών απέκρουσε εντυπωσιακά.  Χωρίς
τύχη είχε κι ένα τετ α τετ του Βυλλιώτη, με τον
τελευταίο να αποχωρεί τραυματίας από τον
αγωνιστικό χώρο.  Στο δεύτερο ημίχρονο ο
κουοτς  Δημητρόπουλος αναγκάστηκε να βγά-
λει λαγούς από το καπέλο του και με μία εσω-
τερική αλλαγή  που  πραγματοποίησε όταν
στη θέση του τραυματία Μανωλάκου έριξε τον
Κότσιρα,  ο οποίος έφερε  την ισορροπία που
έλειπε από την ομάδα του , ανακτώντας πα-
ράλληλα και τα ηνία του αγώνα. Ετσι οι φιλο-
ξενούμενοι  πίεσαν και θέλησαν να
ανατρέψουν το σκορ. Η οποία μέχρι να έρθει
έκρυβε εκπλήξεις.  Αρχικά στην αλλαγή του
σκορ μεγάλο μερίδιο έχει και ο Λιάρος, που
απόκρουσε σωτήρια ένα επικίνδυνο τετ α τετ.
Από εκεί και  έπειτα στο 70’ οι φιλοξενούμενοι
κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1  με τον
Βαρδακόστα και ύστερα από ωραίο συνδυα-
σμό των Γιγκλά και Ζήκου.  Κι ενώ όλοι πίστε-
ψαν πως έτσι θα λήξει το ματσάκι  ηρθε η
φάση του 89’ όπου ο μέχρι εκείνη τη στιγμή

κορυφαίος πορτιέρο των Τελωνειακών σε κόρ-
νερ του Γιγκλά, δεν κατάφερε να συγκρατήσει
την  μπάλα, η οποία του έφυγε από τα χέρια
και κατέληξε στα δίχτυα του, για να γίνει στο 1-
2. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Λιάρος,
Ζήκος, Τσαμπρας. 
EN.A.Σ (Π.EMΠOPIKH) : Λιάρος, Χρονόπου-
λος, Τσαμπρας, Μανωλάκος (55’ Κότσιρας),
Βαρδακώστας, Ορφανός (75’ Καραπας), Γιγ-
κλάς, Ανδρεάδης, Παναγιωταρας (60’ Δημη-
τρόπουλος), Βυλλιώτης (35’ λτ Κιούσης),
Ζηκος. 

Γ.Λ.Κ.-  Ο.Λ.Μ.Ε.  2-0
Συνεχίσει την πολύ καλή πορεία του το ΓΛΚ
επικρατώντας 2-0 αυτή τη φορά επί της
ΟΛΜΕ, που παρότι προσπάθησε από τη δική
της πλευρά να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις,
αλλά δεν τα κατάφρε Καλύτερο κα πιο ουσια-
στικο το ΓΛΚ, άνοιξε το σκορ στο 50’ με πλασέ
του Καλογιάννη μετά από υπέροχο συνδυα-
σμό. Στο 65 έγινε το 2-0 από τον Σακελλαρό-
πουλο. Σκορ με το οποίο έληξε και ο αγώνας.
Πάντως το ΓΛΚ θα μπορούσε να είχε σημει-
ώσει κι άλλα τέρματα,  αλλά έπεσε πάνω σε
ένα φοβερό τερματοφύλακα που έπιασε τα
άπιαστα, ενώ είχε και δύο δοκάρια. Έτσι το
σκορ έμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Κορυφαίος ο
Σακελλαροπουλος. Να σημειωθεί ότι για
πρώτη φορά φέτος το ΓΛΚ δεν δέχθηκε τέρμα
χάρη στην εξαιρετική απόδοση της άμυνας και
του σταθεροτατου γκολκίπερ Παπαδόπουλου.
Ο Καλογιάννης με αυτό το γκολ έπιασε τα 21
και είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ του πρωτα-
θλήματος.
Γ.Λ.Κ.: Παπαδόπουλος, Δεληχατζής, Μελτινος,
Μαρίνης, Φουντουλάκης, Καμίδης, Λογοθέτης,
Μαρκόπουλος, Καλογιάννης, Καλλιώρας, Σα-
κελλαρόπουλος, (Χείλαρης, Κολτούκης, Λια-
νός, Πέππας, Χριστοδούλου, Φραγκουδάκης,
Καρακελες, Τσέλιος, Λαγός).
Ο.Λ.Μ.Ε.  : Τζουβάρας, Βουτηρέας, Γαριπίδης
Ι., Παπαιωάννου, Λιάσκος, Γαριπίδης Χ., Τσιγ-
γούλης, Τσίντζος, Ζαρνάβαλος, Λύτρας, Χαρι-
ζόπουλος Αποστολόπουλος, Σπαντιδάκης,
Ιωάννου, Νικόπουλος, Σταμόπουλος).

Ο.Δ.Υ.Ε. - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3-6
Ματσάρα από τις λίγες, έγινε μεταξύ των ομάδων  ΟΔΥΕ και Υπ Παιδείας, όπου και οι δυο μονομάχοι διακρίθηκαν για το επιθετικό τους παι-
χνίδι. Αρκετές ευκαιρίες αλλά και πολλά γκολ συνολικά. Νίκη με ανατροπή για τους φιλοξενουμένους, που βρέθηκαν πίσω στο σκορ αφού στο
10’ ο Μποραζάνης με πλασέ έκανε το 1-0 για την ΟΔΥΕ. Το Υπουργείο δεν πτοήθηκε αλλά αντίθετα πίεσε και κατάφερε αρχικά να ισοφαρίσει σε
1-1 στο 15’ με αυτογκολ, ενώ στο 21’ ο Ζαρνακούπης έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Η ΟΔΥΕ απάντησε με ένα ωραίο τέρμα που ση-
μείωσε ο Χαλβαντζής στο 30’ με φάουλ κάνοντας το 2-2.  Ένα σκορ το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το 40’ αφού με δεύτερο αυτογκολ η ΟΔΥΕ,
έδωσε το δικαίωμα στο Υπουργείο να προηγηθεί 2-3. Σκορ με το οποίο  έληξε το πρώτο μέρος.  Στο δεύτερο το Υπουργείο έκανε το  2-4 με τον
Πατίλα, όμως η ΟΔΥΕ δεν το έβαλε κάτω και με τον Χαλβαντζή που σημείωσε το δεύτερο προσωπικό τουγκολ, μείωσε με σουτ στο 65’ σε 3-4.
Το Υπουργείο στο τελευταίο τέταρτο πίεσε και θέλοντας να εξασφαλισει τη νίκη, κατάφερε να σημειώσει άλλα δυο γκολ. Στο 75’ ο Πιπιλίκας  με
πέναλτι  έκανε το 3-5 και στο 80’ ο Τσαλαπατάνης έκανε το 3-6 που ήταν και το τελικό.  Διακρίθηκαν από  τους νικητές οι Εξαρχος, Ζαρνακού-
πης,ε νώ από την ΟΔΥΕ οι Χαλβαντζής , Ασθενίδης, Μποραζάνης.
ΟΔΥΕ: Παπαμιχαήλ, Βούζας, Δρέκος, Χατζνικολάου, Ασθενίδης, Χαλβαντζης, Μποραζάνης, Παπαναγιώτου, Αρβανίτης, Δανιηλίδης, Κάτσικας,
Στόικος, Αποστολάκος.
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