Μέσα σε ένα ζεστό και άκρως συναδελφικό κλίμα, παρουσία του προέδρου της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ Γιάννης Πάϊδα, του γγ Δημήτρη Μπράτη και του μέλους Γιάννη Παπαγεωργόπουλου, αλλά και εκπροσώπων των ομάδων, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθλητικού Τομέα της
ΑΔΕΔΥ, σε μεζοδοπωλείο της Πλάκας. Τυχερός αναδείχθηκε ο Κυριάκος Κοντούδης

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
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Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 4-2
Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε η ΠΟΕ/Δ0Υ κι
έδειξε πως ξεπέρασε την ήττα από το Δήμος
Αθηναίων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και
μάλιστα θα έλεγε κανείς πως ήρθε την κατάλληλη στιγμή αφού με την νίκη αυτή οι Εφοριακοί παραμένουν κοντά στην 3άδα της
κορυφής. Σε ένα ακόμη παιχνίδι ο Συμεωνίδης σημείωσε δυο γκολ και ήταν ο καλύτερος
παίκτης του γηπέδου. Το σκορ άνοιξε στο 10’
ο Πλατής,, για να φθάσει το 30’ όπου ο Συμεωνίδης διπλασίασε τα τέρματα κάνοντας το 20 Η συνέχεια ανήκει στον Μπουζινέκη που στο
45’σημείωσε το 3-0. Στο σημείο αυτό η Περιφέρεια έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να μειώσει σε 3-2, κάνοντας το παιχνίδι πιο
ενδιαφέρον. Στο 55’ ο Πετράκης με σουτ έξω
από την περιοχη μείωσε σε 3-1, ενώ στο 70’ ο
Κολυρόπουλος με κεφαλιά από φάουλ του Εμμανουηλ. Τη λύση εν τέλει έδωσε στο 85’ ο
Συμεωνίδης σφραγίζοντας το τελικό 4-2.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1-6
Νικηφόρα πέρασε και από το εμπόδιο των
Επιμελητηρίων ο Δήμος Αθηναίων, επικρατώντας με το ευρύ 6-1. Ήταν ένας αγώνας
οπου ο Δήμος παρέδωσε ψυχή και οι παίκτες
του πήραν το 3ποντο της νίκης και μ’ αυτό τον
τρόπο κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή.
Μόλις στο 7’ ο Ροντρίγκεζ άνοιξε το σκορ, για
να ακολουθήσουν δυο συνεχόμενα γκολ από
τον Τσαβδαρίδη στο 20’ και 35’, κλείνοντας
έτσι το πρώτο μέρος με το δείκτη του σκορ
στο 0-3. Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι
δεν έκοψαν ρυθμό, αλλά συνέχισαν να πιέζουν, έτσι στο 50’ ο Ροντρίγκεζ με δεύτερο
προσωπικό του γκολ σημείωσε το 0-4. Τα
Επιμελητήρια μείωσαν στο 1-4 στο 65’ με αυτογκολ του Σαϊτάνη Β. Στο 85’ ο Φουντάς
έκανε το 1-5, για να κλείσει το 1-6 στο 90’ Κακαρόνης. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Τσαβδαρίδης, Ροντρίγκεζ, Μαχαίρας, Μπέτσης.

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α. 1-4
Καλύτερη σε όλο τον αγώνα οι φιλοξενούμενοι

επικράτησαν με 1-4 της Βουλής ενώ είχαν και
ένα δοκάρι και πολλές ευκαιρίες για να πετύχουν μεγαλύτερο σκορ. Οι γηπεδούχοι πέραν
του γκολ είχαν και ένα σουτ στο Α΄ ημίχρονο
ελάχιστα άουτ, ενώ στο συγκεκριμένο αγώνα
παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις. Συγκεκριμένα η ΟΣΥΠΑ έχασε 3 κλασσικές ευκαιρίες
στο Α΄ ημίχρονο στο 15΄ με Τσιτλακιδη, στο
25΄ με τον Βαρελά και στο 40΄ με τον Καλλώνη. Στο 20΄ ο Καλλώνης μετά από πάσα
του Τσιτλακίδη μπαίνει στη μεγάλη περιοχή
περνάει έναν αμυνόμενο και πριν πλασάρει
τον τερματοφύλακα κάνει προβολή, από
πίσω, άλλος αμυντικός για να καταλήξει η
μπάλα στα δίχτυα. Στο 30΄ο Φράγκος εκτέλεσε
από δεξιά φάουλ ο Τσιτλακίδης με κεφαλιά πάσαρε στον Βαρελά ο οποίος με απ ευθείας
σουτ έκανε το 0-2. Στο 35΄ οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 με τον Εμιρζά. Στο 38΄μετά από
ωραίο συνδυασμό ο Τσιτλακίδης μπαίνει από
δεξιά στη περιοχή σουτάρει για να χτυπήσει η
μπάλα στην εσωτερική μεριά της αριστερής
καθέτου δοκού και ενώ οι παίκτες της ΟΣΥΠΑ
πανηγύριζαν για γκολ η μπάλα μετά το δοκάρι
σκάει στη γραμμή της εστίας και περνάει σύριζα από την άλλη δοκό για να την απομακρύνουν στη συνέχεια οι αμυντικοί. Στο Β΄
ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ συνέχισε να έχει την υπεροχή και να πιέζει και αφού έχασε κλασσική
ευκαιρία με τον Βαρελά στο 52΄που από 5
μέτρα σουτάρει άουτ και στο 60΄με τον Τσιτλακίδη να μπαίνει στη περιοχή και να σουτάρει
πάνω στον τερματοφύλακα τελικά στο 70΄ο
ίδιος παίκτης έγινε κάτοχος της μπάλας και με
πλασέ έκανε το 1-3 . Στο 80΄ ο Τσιτλακίδης με
ατομική προσπάθεια μπήκε από δεξιά και
έδωσε ασίστ στον Βαρελά ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 1-4. Από την
ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Καρακώστας,
Κοτσοβός, Τσιτλακίδης, Βαρελάς.
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντοπουλος Γροντης Ρεντος Βασιος Γουργιωτης Χαραλαμπιδης Ζουζουλης
Ξαφακης Εμιρζας Βαγγες Σουμελιδης Αλλ Καρανασος
ΟΣΥΠΑ(Δραγώτης) : Νικολόπουλος, Καρακώστας, Λάζος, Φράγκος, Πανόπουλος, Κοτσοβός, Χριστοδουλόπουλος (Κοντογεώργης),
Τσίντζος (Δρακόπουλος), Τσιτλακίδης (Οικονόμου), Καλλώνης, Βαρελάς (Νιώτης).

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0-6
Πιάνοντας από το πρώτο κιόλας λεπτό δαιμονιώδη ρυθμό η ομάδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, νίκησε άνετα την ομάδα του
Δήμου Γαλατσίου με σκορ 6-0. Το σκορ
άνοιξε στο 12′ ο Κουκόπουλος με πλασέ στην
κίνηση μετά από πάσα-λόμπα του Χαρακάκου. Προηγήθηκε στο 11′ φοβερό σουτ του
Καραβασιλειάδη έξω από την περιοχή όπου η
μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Στο 19′
σε δύσκολο πλασέ του Χαρακάκου η μπάλα
έφυγε από τα χέρια του γκολκίπερ Παν.
Μπατή και χτύπησε στο κάθετο δοκάρι, ενώ
στο 30′ ο Καστανιώτης με ξερό σουτ μέσα από
την περιοχή έκανε το 2-0. Στο 32′ ο Παπανικολάου με υποδειγματικό πλασέ μετά από έξοχο
συνδυασμό ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 30. Στο 38′ ο Αγγελίδης με απευθείας εκτέλεση
φάουλ, έστειλε την μπάλα να χτυπήσει πρώτα
στο κάθετο δοκάρι και μετά στα δίχτυα κάνοντας έτσι το 4-0. Στο 42′ μετά από κόρνερ του
Μορφίδη ο Κουκόπουλος με έξοχη κεφαλιά
έκανε το 5-0. Στο 75′ ο προωθημένος πάλι Καστανιώτης με σουτ στην κίνηση έχοντας ακολουθήσει την φάση έγραψε το τελικό 6-0. Στο
74′ σε καρφωτή κεφαλιά και πάλι του Καστανιώτη η μπάλα αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι
Χαρακάκος, Καστανιώτης, Κουκόπουλος, Παπανικολάου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει παίκτης που να υστέρησε από τους νικητές.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ(ΠΟΕ
ΥΕΘΑ) (κόουτς Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Βάγιας, Παπανικολάου, Χρυσοβέργης, Καστανιώτης, Μουζής, Μορφίδης, Αγγελίδης (59′
Αργυρίου), Καραβασιλειάδης (46′ Νταντής),
Κουκόπουλος (αρχηγός), Χαρακάκος, ενώ
στον πάγκο της ομάδας ήταν οι Κομπορόζος,
Παρούσης.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Μανώλης Παντελιάς):
Παν. Μπατής, Μανδηλαράς, Τσαμαδής, Τσούλος, Πετρ. Μπατής, Θ. Φούκας, Μπούκης, Δαμήλος, Σιώζος, Γερονίκος, Καραμανίδης ενώ
έπαιξαν ακόμα οι Τσακνής, Παπαδόπουλος,
Τσούμας.

Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) - Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. 7-1
Καθολική ήταν η υπεροχή της Πυροσβεστικής κόντρα στην ΠΟΕΔΗΝ, που χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα επικράτησε 7-1 και πρόσθεσε ένα ακόμη
3ποντο στο ενεργητικό του. Σε καμία περίπτωση οι γηπεδούχοι δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης στους αντιπάλους τους, με την απόδοση που έπιασαν με συνέπεια η νίκη να ήταν δίκαιη. Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκαν ο Κανέλλος, Καραμάνος Παινέσης που σημείωσαν δυο
γκολ και ήταν εκείνοι που έθεσε τις βάσεις για μια νίκη που ήθελαν οι γηπεδούχοι. Για τους νικητές σκόραραν οι Κανέλλος (20’, 55’), Παινέσης
(25’, 70’), Καραμάνος (38’, 44’), Παπαχρήστος (75’). Το γκολ των ηττημένων σημείωσε ο Γουβαλάρης
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Λουκιπούδης, Χαριτόπουλος, Παπαδόπουλος, Θεοχάρης, Πλιατσικούρης, Φραγκούλης , Καραμάνος, Παινέσης, Κουτεντάκης, Κανέλλος, Πήλιουρας, (Βύρρος, Παπαχρήστος, Βορρίσης).
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Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 3-2
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την
ΟΣΥΟ και μάλιστα κόντρα σε μια
πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ, που βρίσκεται πιο
ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα, είναι
ένα αποτέλεσμα που αφήνει ικανοποιημένους τους νικητές. Με πολλές
ευκαιρίες στο ενεργητικό του το
ΥΠΠΟ, όταν κατάφερε να βρει την
ουσία ήταν κάπως αργά, αφού και τα
δυο τέρματα σημειώθηκαν προς το
τέλος του αγώνα. Στο 35’ ο Στράτης
άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 1-0, με
το οποίο τελείωσε το πρώτο μέρος.
Το σχέδιο της ΟΣΥΟ στο δεύτερο
μέρος ήταν να καταφέρει να σημειώσει ένα δεύτερο γκολ , το οποίο κατάφερε να υλοποιήσει στο 66’ με τον
Καλαλή ύστερα από λάθος της άμυνας. Το τελειωτικό κτύπημα έδωσε
στο 74’ ο Τσακνάκης με δυνατό διαγώνιο σουτ, κάνοντας το 3-0. Κι εκεί
που όλοι νόμιζαν πως έτσι θα λήξει ο
αγώνας και με δεδομένο τις πολλές
ευκαιρίες που χάθηκαν από τη μεριά
των φιλοξενουμένων, εν τέλει στο τελευταίο τέταρτο το σκορ διαμορφώθηκε στο 3-2. Στο 84’ ο Πετρόπουλος
από πάσα του Καρβούνη έγινε το 31, ενώ μετά από τρια λεπτά ο Καραμανίδης μείωσε ακομη περισσότερο
σε 3-2. Σπουδαίες ευκαιρίες έχασαν
οι Πετρόπουλος στο 1’ μόλις άουτ,
36’ κεφαλιά άουτ, στο 16’ κεφαλιά
επίσης άουτ, Καρβούνης στο 44’
άουτ, 52’ σουτ στο δοκάρι, 66’ σουτ
και εντυπωσιακή απόκρουση του αντιπάλου πορτιέρο, στο 24’ ο Καραμανίδης είχε σουτ κόρνερ. Στο 68’ το
ΥΠΠΟ ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή
του Βέρρα. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Καρίτζης, Σακκάς και Γιαννακάκης, ενώ από τους ηττημένους
οι Βέρρας, Πετρόπουλος, Καραμανίδης.
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Σακκάς,

Γιαννακακης, Παπαχριστοπουλος,
Ροδίτης, Καρίτζης, Φώληας Καλαλής,
Καπερώνης, Σερέτης, Στράτης,
(Τσκανάκης, Καναβάκης, Πιας, Ζανιάς, Μυστιλόγλου, Ζαμπάρας, Καπρατζάς).
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.: Παρλαμέντης, Φωτάκης, Βέρρας, Μαντάς, Γεωργιάδης
(50’ Μπαντουδάκης), Καρβούνης,
Δαμίγος, Καλογερόπουλος (33’ Γκαβέλας), Τριανταφύλλου (73’ Μάρκου).

Τα τελικά ζευγάρια, όπως αυτά προέκυψαν, όσον αφορά το πρόγραμμα
του κυπέλλου είναι τα εξής: Α’ Κατηγορίας: Επιμελητήρια – Βουλή,
Δήμος Γαλατσίου – ΠΟΕ/ΥΠΠΟ,
ΟΣΥΠΑ – Πυροσβεστική, ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
– Περιφέρεια, ΟΣΥΟ – ΠΟΕΔΗΝ,

ΠΟΕ/Δ0Υ – Δήμος Αθηναίων. Β’ Κα-

63
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Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 14ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 63

Στον αγώνα μεταξύ των ομάδων
Πυροσβεστική - ΠΟΕΔΗΝ 7-1 σημειώθηκαν συνολικά 8 γκολ

ΟΑΕΔ - Γ.Λ.Κ. 2-6

Έξι γκολ ο Καλογιάννης!
Φαίνεται να έχει πιάσει υψηλές πτήσεις το ΓΛΚ και να μην καταλαβαίνει
από αντιπάλους, όσο και ανταγωνιστικοί κι αν είναι. Όπως ο ΟΑΕΔ, που
στο μεταξύ τους ματσάκι έκανε τα δύσκολα – εύκολα και όχι μόνον, αλλά
πήρε μια νίκη όπου ο δείκτης του
σκορ, κατέληξε στο ευρύ 6-2. Οι νικητές είχαν τον έλεγχο του αγώνα στη
μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και
στο τέλος δίκαια επικράτησαν 6-2. Ο
«σούπερ» Καλογιάννης σημείωσε και
τα έξι γκολ και με τα 39 γκολ που έχει
σημειώσει είναι αυτή τη στιγμή ο
αδιαφιλονίκητος πρώτος σκόρερ και
των δυο κατηγοριών. Από τη μεριά
του ο ΟΑΕΔ, δεν μπορεί για δεύτερη
αναμέτρηση , να αντιδράσει και όχι
μονον, αλλά και να δείξει την καλή
του εικόνα. Πάντως και τα δυο γκολ
σημείωσε ο Γεωργατζέλης στο 17’
όταν και ο ΟΑΕΔ προηγήθηκε 1-0 και
80’. Κορυφαίοι Καλογιάννης,Μαρίνης, Μαρκόπουλος , χωρίς να υστερήσει κανείς, απο τους νικητές ενώ
απο τον ΟΑΕΔ οι Γεωργατζέλης,
Ψυρίδης.
ΟΑΕΔ: Μπαρτζιώτης, Μανωλιάδης,
Σταθόπουλος, Γεωργατζέλης Ε. , Συνέσιος, Μακρής, Λουκίδης, Ψυρίδης, Κανελόπουλος, Ντράχας,
Κληρονόμος, Μακρής, Καρούζος,
Ραίος,

τηγορία: Εμπορική – ΓΛΚ, Υπ Γεωργίας – ΟΔΥΕ, ΔΟΕ – Υπ Παιδείας,
ΟΛΜΕ – Τελωνειακοί, Ταχ Ταμ –
Εφοριακοί, ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 21/3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 14η ΑΓΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

1
3
1
0
7
4

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
14 40
2 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
14 37
3 Ο.ΣΥ.Π.Α.
14 31
4 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
14 29
5 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
14 21
6 Ο.Σ.Υ.Ο.
14 19
7
14 16
8 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
14 16
9 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
14 11
10 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
14 10
11
14 9
12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
14 6

ΝΙ
13 1
12 1
10 1
9 2
7 0
6 1
5 1
5 1
3 2
3 1
2 3
2 0

Η
0
1
3
3
7
7
8
8
9
10
9
12

-5
-2
-4
-6
-1
-2

ΤΕΡ
59 16
55 12
40 21
38 19
43 37
24 22
34 35
32 40
24 62
19 48
25 42
22 61

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο.ΣΥ.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
Α.Ε.Π.Ε. (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ)
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 14η ΑΓΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ε.Φ.Κ.Α.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ο.Δ.Υ.Ε.
Γ.Λ.Κ.
Δ.Ο.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γ.Λ.Κ.
13 36
Ο.Α.Ε.Δ.
12 24
Ε.Φ.Κ.Α.
13 23
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
13 22
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
11 21
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
13 21
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
12 15
Ο.Λ.Μ.Ε.
13 15
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
13 12
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
12 10
Ο.Δ.Υ.Ε.
13 1
Δ.Ο.Ε.
0 0

12 0
8 0
7 2
7 1
7 0
6 3
5 0
4 3
3 3
3 1
0 1
0 0

3 -2
2 -6
Αν
4 -3
2 -0
5 -1
1
4
4
5
4
4
7
6
7
8
12
0

62
39
39
38
29
29
34
26
32
22
20
0

20
23
31
28
26
28
37
35
49
44
49
0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Α.Ε.Δ.
Ε.Φ.Κ.Α.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Γ.Λ.Κ.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Δ.Ο.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Δ.Υ.Ε. 3-2
Σε μεγάλη μέρα ο Σφύρης, ήταν ο παίκτης
που έβαλε σε ένα ακόμη παιχνίδι την υπογραφή του μεγάλου σκόρερ και κατάφερε να
σημειώσει και τα τρια τέρματα, τα οποία έδωσαν τη νίκη κόντρα στην ΟΔΥΕ. Οι παίκτες της
τελευταίας, αποδείχθηκαν σκληρο καρύδι και
το έδειξαν σε κάθε στιγμή του αγώνα. Το σκορ
άνοιξε στο 5’ ο Αρβανίτης με πλασέ κάνοντας
το 0-1. Η αντίδραση των Τελωνειακών ήταν
άμεση, αφού μέσα σε πέντε λεπτά κατάφεραν
αφ’ ενός μεν να φέρουν τον αγώνα στα ίσα με
τον Σφύρη στο 15’ να κάνει το 1-1, ενώ ο ίδιος
στο 20’ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του
κάνοντας το 2-1. Η ΟΔΥΕ ισοφάρισε σε 2-2 με
τον Μποραζάνη στο 30’. Μεγάλη ευκαιρία
έχασε ο Οικονόμου αφού το πέναλτι που εκτέλεσε κατέληξε άουτ. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τον αγώνα με
ένα τρίτο τέρμα που σημείωσε ο Σφύρης στο
65’. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Σφύρης,
Πρωτόπαππας και Κοκκώνης. Ενώ από τους
ηττημένους οι Χαλβαντζης, Μποραζάνης, Δανιηλίδης
ΟΔΥΕ: Στόικος Βούζας, Χατζηνικολάου, Κάτσικας, Παγιδας, Χαλβαντζης, Δανηιλιδης,
Μποραζάνης, Αρβανίτης, Παπαναγιώτου,
Ασθενίδης , Αποστολάκος, Παπαμιχαήλ.

Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Λ.Μ.Ε. 4-3
Με πρωταγωνιστές τους Βυλλιώτη, Βλάμη και
με τον Κιούση να σημειώνει το πιο όμορφο
γκολ του αγώνα, οι Τραπεζικοί έφθασαν σε
μια ακόμη νίκη, κόντρα στην ΟΛΜΕ, και το
δείκτη να δείχνει το 4-3. Το σκορ άνοιξε στο
30’ με πέναλτι ο Βλάμης ύστερα από χέρι σε
σέντρα που επιχείρησε ο Βυλλιώτης. Το 1-1,
έκανε ο Χαριζόπουλος στο 40’ με πλασέ μέσα
από την περιοχή, σκορ με το οποίο οι δυο
ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο οι

Τραπεζικοί, μπήκαν αποφασισμένοι στον
αγώνα, για να πάρουν τον αγώνα. Έτσι στο
50’ Κιούσης από πάσα του Βλάμη έκανε το 21, στέλνοντας την μπάλα στο «Γ». Στο επόμενο τέταρτο ο Βυλλιώτη, έκανε το 3-1 (60’).
Στο 65’ ο Βλάμης έστρωσε με το στήθος στον
Βυλλιώτη που με ωραία ατομική ενέργεια πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 4-1. Παρά τα τέσσερα γκολ που δέχθηκε η ΟΛΜΕ, δεν τα
παράτησε. Έτσι στα τελευταία δέκα λεπτά κατάφερε να μειώσει επικίνδυνα σε 4-3. Ο Τσόκρης στο 80’ και ο Δόγιας στο 89’
διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Ξεχώρισαν από
τους νικητές οι Βλάμης, Βυλλιώτης, Κιούσης,
ενώ από τους ηττημένους εκτος των σκόρερ
άρεσε επίσης και ο Καραγιάννης.
EN.A.Σ ( EMΠOPIKH ) : Σουρβίνος, Χρονόπουλος (70’ Καλύβας), Κεχαγιάς, Μανωλάκος,
Γιγκλας, Λιάρος, Βυλλιώτης, Ανδρεάδης, Βλάμης, Κιούσης (60’ Δημητρόπουλος), Καραντζούνης.
ΟΛΜΕ (Νικοπουλος): Τζουβαρας Πετωνης
Λιάσκος Σπαντιδακης Τσιτζιος Καραγιάννης
Δόγιας Χαριζοπουλος Τσιγγουλης Λύτρας Τσοκρης. (Αποστολοπουλος Βουτηρεας Σταμοπουλος, Γαριπιδης).

Η μέρα των ερωτευμένων μάλλον επηρέασε
θετικά την ομάδα του Υπ. Γεωργίας και πάρα
κάποιες απουσίες, οι παρόντες έδειξαν ιδιαίτερο πείσμα και πάθος και γιαυτό πήραν την
νίκη. Ο αγώνας ξεκίνησε με τους παίκτες του
Υπ. Γεωργίας να έχουν νευρικότητα και να κάνουν αδικαιολόγητα λάθη. Όσο πέρναγε όμως
η ώρα άρχισαν να πατάνε καλύτερα στο γήπεδο και στο 20’ ο Σουβλερός βρήκε με διαγώνια πάσα τον Γάγγο, ο οποίος δεν
δυσκολεύτηκε με πλασέ να κάνει το 1-0. Στην
συνέχεια του ημιχρόνου το παιχνίδι παιζόταν
περισσότερο στο κέντρο με τις δύο ομάδες να

προσπαθούν να ελέγξουν τον ρυθμό του
αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του
Υπ. Παιδείας πήρε μέτρα στο γήπεδο με
σκοπό να εντείνει την πίεση στην άμυνα του
Υπ. Γεωργίας. Η αμυντική γραμμή λειτουργούσε σαν πραγματικός κυματοθραύστης και
δύσκολα περνούσε η μπάλα για να απειλήσει
την εστία του Ζέρβα. Στο 65’ ένα δυνατό σουτ
απέκρουσε ο Χατζηδιαμαντής στέλνοντας την
μπάλα κόρνερ ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο
Ζέρβας απέκρουσε με υπερένταση μετά από
επικίνδυνη εκτέλεση φάουλ. Όσο το Παιδείας
ανέβαζε την αμυντική του γραμμή τόσο πιο
επικίνδυνη γινόταν ή ομάδα του Υπ. Γεωργίας
στις αντεπιθέσεις αλλά ο Αδαμόπουλος δυο
φορές δεν κατάφερε ευστοχήσει από πλεονεκτική θέση. Στο 80’ έγινε φάση διαρκείας όταν
πλασέ του Αδαμόπουλου απέκρουσε αντίπαλος αμυντικός πάνω στη γραμμή αλλά με την
πίεση που ασκήθηκε οι παίκτες του Υπ. Γεωργίας ξαναπήραν την μπάλα αλλά το πλασέ του
Μπάμη κατέληξε αούτ δίπλα από το κάθετο
δοκάρι. Στο 90’ ο Παπαβασιλείου ήταν αυτός
που διπλασίασε τον δείκτη του σκορ, όταν
μετά από ωραία πάσα του Κωνσταντινίδη,
βρέθηκε μόνος του με το τέρμα και δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0. Σπουδαίες ευκαιρίες
από το Υπ Παιδείας έχασαν οι Μυταλούλης
και Καραγιάννης. Από την ομάδα του Υπ. Γεωργίας όλοι παίκτες ήταν εξαιρετικοί αλλά ειδικότερα διακρίθηκαν Γάγγος, Σαλτερής,
Χατζηδιαμαντής και Μπάμης, ενώ από το Υπ
Παιδείας άρεσαν οι Τζώρτζης, Ηλιάκης, Καραγιάννης Β.
ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης (65’ Κουτσούρης), Κακάκης, Σαλτερής, Χατζηδιαμαντής, Μπάμης, Φρουζάκης, (65’
Παπαβασιλείου), Σουβλερός (45’ Φλέρης),
Γάγγος, Αδαμόπουλος (80’ Κωνσταντινίδης),
Λάμπος (75’ Κυριάκου).

Ε.Φ.Κ.Α. - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5-1
Άνετη ήταν η επικράτηση του ΕΦΚΑ, που αυτή τη φορά κόντρα στους Εφοριακούς, πρόσεξε αφ’ ενός μεν την άμυνά της και αφ’ ετέρου την επιθετική του δράση, αφού με τα πέντε γκολ που σημείωσε, έδειξε πως μπορεί να φανεί ανταγωνιστική όταν στα παιχνίδια η ομάδα παρουσιάζεται
κομπλέ. Όπως με τους Εφοριακούς… Το σκορ άνοιξαν οι Εφοριακοί με τον Παπακαλοδούκα να κάνει το 0-1 στο 10’, για να ισοφαρίσει ο ΕΦΚΑ
με αυτογκολ. Στο 29’ ο Μπεναρδής έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας το 2-1, ενώ ο ίδιος ήταν εκείνος που στο 46’ ανέβασε το
δείκτη του σκορ στο 3-1. Ακολούθησαν άλλα δυο τέρματα στο 68’ με τον Πολυγένη να κάνει το 4-1 και δυο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα ο
Μπούζης, διαμόρφωσε το τελικό 5-1. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Γκόβαρης, Μπεναρδής, Πολυγένης, Μπούζης, ενώ από τους Εφοριακούς οι Παπακαλοδούκας και Μακράκης.
ΕΦΚΑ: Κατσανης π, Μαρτίνης Κώστας, Σταυρακακης Ιωάννης, Γκοβαρης Λεωνίδας, Σαββίδης Μιχάλης, γρίβας Σπύρος, Σιουνας Ιωάννης, Πολυγένης Απόστολος, Μπούζης Οδυσσέας, χρησταρας Μιχαήλ, Μπεναρδής Θεόφιλος ( Ακτυπης Παύλος, Παρλιαρος Λεωνίδας, Κατσαβος Παναγιώτης, Δημόπουλος Αχιλλέας, Λύκος Ιωάννης, Πογκας Παν
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Κάτω από την Ακρόπολη και στα στενά της Πλάκας, είχε την
τιμή ο Αθλητικός Τομέας της ΑΔΕΔΥ, να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Σίγουρα αυτή η επιλογή ήρθε ακριβώς
για να προσδώσει μεγαλύτερη αίγλη στην εκδήλωση . Ήταν
μια εκδήλωση που δείχνει σε όλους, πως ο Αθλητικός Τομέας παραμένει πιστός στις παραδόσεις και τα έθιμα, της
αθλητικής ιστορίας, ενώ παράλληλα είναι εκείνος που σε μια
περίοδο κρίσης και τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων
στέκεται όρθιος, ενώ παράλληλα φροντίζει αυτό που κάνει
να το κάνει καλά και με τον πιο ιδανικό τρόπο. Η κοπή της
πίτας, είναι η συνέχιση της παράδοσης, όπου είναι προσκεκλημένοι όλοι όσοι και με κάθε τρόπο συμμετέχουν στη καλύτερη διοργάνωση σε εργασιακό επίπεδο. Η παρουσία
άλλωστε τόσο του ίδιου του προέδρου της ΑΔΕΔΥ Γιάννη
Πάϊδα, όσο του γ.γ. Δημήτρη Μπράτη, αλλά και του μέλους
Γιάννη Παπαγεωργόπουλου, αποδεικνύει σαφέστατα, το
πόση μεγάλη σημασία δίνει και η ΕΕ. Παράλληλα το παρών
έδωσαν υψηλόβαθμα στελέχη των Ομοσπονδιών, αλλά και
πολλοί εκπρόσωποι των ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί πως
τυχερός της εκδήλωσης αποδείχθηκε ο Κυριάκος Κοντούδης
της Περιφέρειας που στο κομμάτι του έπεσε το φλουρι. Την
εκδήλωση παρουσίασε ο Δημήτρης Μίχας.

Πάϊδας: Στηρίζουμε την προσπάθεια του
Αθλητικού Τομέα
Στην τοποθέτησή του και λίγο πριν κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Αθλητικού Τομέα ο πρόεδρος της ΕΕ Γιάννης
Πάϊδας, μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «Όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος, κόβουμε την καθιερωμένη πίτα του Αθλητικού
Τομέα. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά καλή χρονιά σε
όλους, αγάπη, υγεία και συναδελφική αλληλεγγύη. Τα υπόλοιπα όλα μπορούμε να τα βρούμε και να τα παλέψουμε. Σε
μια δύσκολη συγκυρία και δύσκολα τελευταία χρόνια, μετά
τα μνημονιακά που συνηθίζουμε να λέμε, εμείς συνεχίζουμε
και τώρα που λέμε, πως βγήκαμε στην ομαλότητα και στην
κανονικότητα να προχωράμε και να δίνουμε τους αγώνες
σαν οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και σαν συνομοσπονδία και σαν ΑΔΕΔΥ αλλά και σαν όλες τις υπηρεσίες
και όλους του ανθρώπους που δουλεύουν για την ΑΔΕΔΥ,
μεταξύ των οποίων και το Αθλητικό Τμήμα. Το οποίο οφείλω
να πω είναι το καμάρι μας και χάρη τις ενέργειες και του Δημήτρη Μίχα και των συνεργατών του νομίζω και φρονώ, πως
είναι ένα τμήμα το οποίο είναι κόσμημα για την ΑΔΕΔΥ. Παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις και ειδικά φέτος
στα τελικά που έγιναν στη Βούλα και στα οποία ήταν χαρά
μας, που μας καλέσατε να παρακολουθήσουμε τον τελικό ,
μεταξύ του Υπ Εσωτερικών και του Δήμου Αθηναίων, τολμώ
να πω, πως ήταν σε επαγγελματικά πρότυπα η οργάνωση
και η τελετή λήξης και γι αυτό τότε είχαμε απευθύνει τα συγχαρητήριά μας αλλά και φέτος ισχύουν τα ίδια, παρότι η νέα
χρονιά είναι εν εξελίξει… Να σας ευχαριστήσω όλους, για
μας το Αθλητικό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ είναι κάτι το οποίο αποτελεί πρωτοπορία στο δημοσιοϋπαλληλικό χώρο κι αυτό
συμβαίνει, γιατί όλη η ζωή δεν εξαντλείται μόνον στο συνδικαλιστικό και μόνο αγώνα, αλλά υπάρχουν κι άλλες χαρές,
μεταξύ των οποίων είναι ο αθλητισμός, ο οποίος είναι πηγή
ζωής για μας και για όλους τους ανθρώπους».

Μπράτης: Ο αθλητισμός είναι όραμα
Από τη δική του πλευρά ο γ.γ. Δημήτρης Μπράτης, όταν
πήρε το λόγο, μίλησε για τα οφέλη του αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα είπε: Συνάδελφοι χρόνια πολλά με υγεία. Συνεχίστε να είστε έτσι αειθαλείς. Ο αθλητισμος είναι δύναμη, είναι
υγεία, είναι όραμα, για τη νέα γενιά να μπορέσουμε να την
πάρουμε από εκεί που είναι σκυμμένη και να την φέρουμε
κοντά μας. Μπράβο και πολλά συγχαρητήρια να είστε καλά
εσεις και οι οικογένειές σας. Παράλληλα μας δίνεται κουράγιο και σε μας». Ενώ αντίθετα το μέλος της ΕΕ Γιάννης Παπαγεωργόπουλος, αρκέστηκε μόνον να μεταφέρει τις ευχές
του.
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