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Πολύ μεγάλη νίκη σημείωσε η Εμπορική, που κάνοντας τα δύσκολα εύκολα κατάφερε και επικράτησε
3-1 του ΟΑΕΔ, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο που οδηγεί στα ημιτελικά (9/6), όπου εκεί θα συναντήσει 

την ομαδα του Δήμου  Γαλατσίου

Μεγάλη νίκη σημείωσε η
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ, επικρατώντας με
σκορ 4-2 του Υπ Εσωτερικών και
τώρα καλείται να αντιμετωπίσει
την ΠΟΕ/ΔΟΥ στις 9/6, στην ημι-
τελική φάση
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Κυπελλο

Κι ενώ παίζονταν οι καθυστερήσεις και οι δυο
προπονητές επέλεγαν τους παίκτες που θα
εκτελέσουν τα πέναλτι το ΥΠΠΟ με τον Καρα-
μανίδη βγήκε στην αντεπίθεση από πάσα του
Καλογερόπουλου και την κατάλληλη στιγμή
πάσαρε στον Μπουγατσιά που  έκανε το 3-2.
Ενώ το 4-2  έγινε ακριβώς με τη σέντρα όταν
όλοι οι παίκτες του Υπουργείου βγήκαν στην
επίθεση, όμως η μπάλα χάθηκε και ο Καραμα-
νίδης που ήταν ο κάτοχος πλάσαρε στην κενή
εστία κάνοντας το τελικός 4-2. Το σκορ άνοιξε
στο 24’ ο Καραμανίδης με εύστοχο χτύπημα
πέναλτι. Για να ισοφαρίσει ο Καστάνης στο 28’
σε 1-1 και λίγο αργότερα ο Μπουζινέκης να
δώσει το προβάδισμα σημειώνοντας το 1-2.
Όμως ο Μπουγατσιάς στο 37’ από πάσα του
Τσιρώνη ισοφάρισε σε 2-2, για να γίνει το 4-2,
όπως προαναφέρθηκε. Δυο κλασσικές ευκαι-
ρίες έχασε το ΥΠΠΟ στο 74’ με το Καραμανίδη
το πλασέ του οποίου έφυγε άουτ από κάθετη
πάσα του Καλογερόπουλου και στο 82’ σουτ
του Ζερίνου έξω από την περιοχή, η μπάλα
έφυγε μόλις άουτ. 
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Μπλέτσας, Χί-
τζιος, Μαντάς, Φωτάκης, Τσιρώνης, Κουτσο-
γιάννης, Καλογερόπουλος, Καραμανίδης, Κα-
τσαβριάς, Μπουγατσιάς, Μαγγλάρας, Ζερίνος,
Μπαντουδάκης, Καταραχιάς. 
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Ζιώγας, Κωτσόπουλος,
Μακρίδης, Μαυρέλης, Βαρυθυμιάδης, Μπουζι-
νέκης, Καστάνης, Συμεωνίδης, Κίτσης, Πλα-
τής, Γεωργόπουλος, (Νακόπουλος, Δημητρό-
πουλος).

Συγχαρητήρια σε διαιτησία
Η ομάδα της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ με ανακοίνωσή της
συγχαίρει την τριάδα των διαιτητών, για την
άριστη εφαρμογή των κανόνων παιδιάς. 

ΔΟΕ – ΠΟΕΔΗΝ  3-2
Δυνατή μονομαχία ανάμεσα στις δυο ομάδες,
με τη ΔΟΕ να επικρατεί με 3-2 της ΠΟΕΔΗΝ
και να περνάει στην ημιτελική φάση του Κυ-
πέλλου. Το ματς χαρακτηρίστηκε από ωραίο
ρυθμό, δυνατές μονομαχίες μεταξύ των παι-
κτών, πολλές φάσεις εκατέρωθεν και δίψα για
την πρόκριση και από τις δυο πλευρές. Η ΔΟΕ
επικράτησε κατά κράτος στο πρώτο ημίχρονο,
όντας αρκετά ανώτερη από την ΠΟΕΔΗΝ,
από την οποία έλειπε η ουσία στο παιχνίδι
της. Ο Γιαννόπουλος, έπειτα από πάσα του
Τσιτλακίδη, άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό για
την ΔΟΕ, ενώ στο 35', έπειτα από ωραίο συν-
δυασμό Γουναρίδη και Κουτσούκου, ο Ζημ-
πλιακίδης με σουτ έκανε το 2-0 και έδωσε
στην ομάδα του τον πρώτο λόγο για τη νίκη.
Μάλιστα οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί,
καθώς έψαξαν και το τρίτο γκολ που θα κλεί-
δωνε την πρόκριση, και για το λόγο αυτό μπή-
καν εξίσου δυνατά και στο β' μέρος. Με το κα-

λημέρα της επανάληψης, στο 48', ο Κουτσού-
κος έχασε μοναδική ευκαιρία να τελειώσει το
παιχνίδι, καθώς ο τερματοφύλακας της ΠΟΕ-
ΔΗΝ του είπε "όχι" στο τετ α τετ. Στο δεύτερο
ημίχρονο βέβαια η ΠΟΕΔΗΝ ανέβασε κι αυτή
την απόδοσή της, και μάλιστα αισθητά. Η
αρχή έγινε στο 52', όταν από κόρνερ ο Μπίν-
τζος με κεφαλιά μείωσε σε 2-1. Το παιχνίδι στη
συνέχεια άνοιξε, με την ΠΟΕΔΗΝ ξανά ζωντα-
νή στο κόλπο, αλλά και τη ΔΟΕ να είναι αυτή
που έχασε κλασσικές ευκαιρίες με τους Κου-
τσούκο, Ζημπλιακίδη, Σερέτη και Μαραγκό. Το
τρίτο γκολ που τόσο έψαχναν οι γηπεδούχοι
ήρθε τελικά στο 70' από τον Τσιτλακίδη, ύστε-
ρα από συνδυασμό Καλή και Σερέτη. Η εξέλι-
ξη αυτή όμως δεν πτόησε την ΠΟΕΔΗΝ, η
οποία αρχικά μείωσε σε 3-2 στο 80' με τον Πί-
τσο και στη συνέχεια κυνήγησε με όλες της τις
δυνάμεις την ισοφάριση, μετατρέποντας το τε-
λευταίο δεκάλεπτο σε δραματικό φινάλε. Η
ΔΟΕ αμύνθηκε σωστά και τελικά κράτησε το
υπέρ τη σκορ, παίρνοντας το εισιτήριο στην
επόμενη φάση. Διακριθέντες από μεριάς νικη-
τών οι Γιαννόπουλος, Λάζος, Τσιτλακίδης και
Καλής. 
ΔΟΕ: Ρεσίλης, Γιαννόπουλος, Πανάγος, Αγια-
νίδης, Λάζος, Τσιτλακίδης, Χαϊδεμένος, Ελευ-
θερίου, Σερέτης, Κουτσούκος, Ζημπλιακίδης,
(Μαραγκός, Καλής, Παπαδημητρίου, Γουναρί-
δης, Παπαθανασίου, Κουκοράβας , Βλαχο-
γιάννης) 

Β’ KΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Γεμάτη εμφάνιση από τα Επιμελητήρια, τα
οποία επικράτησαν εύκολα με 0-3 των Τελω-
νειακών και βρίσκονται πλέον στα ημιτελικά
του θεσμού του Κυπέλλου. Οι φιλοξενούμενοι
υπερτέρησαν σε όλους τους τομείς, έλεγχαν τη
ροή της αναμέτρησης καθ' όλη τη διάρκειά της
και, έχοντας ουσία και σύνεση στο παιχνίδι
τους, έφτασαν στην επικράτηση. Ο Παπαϊωάν-
νου άνοιξε το σκορ για τα Επιμελητήρια στο
18ο λεπτό, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι
που κέρδισε ο ίδιος. Ωστόσο, λίγο αργότερα,
στο 24', οι Τελωνειακοί έχασαν μια μοναδική
ευκαιρία να φέρουν το ματς στα ίσια. Ο Μαν-
τάς κέρδισε πέναλτι μέσα στην αντίπαλη πε-
ριοχή και το εκτέλεσε ο ίδιος, με τον κίπερ των
Επιμελητηρίων όμως να αποκρούει και να
στέλνει αρχικά τη μπάλα στο δοκάρι. Ο Βαρ-
βαρίγος, που ακολουθούσε τη φάση, κέρδισε
μεν το ριμπάουντ αλλά δεν κατάφερε να στεί-
λει τη μπάλα στα δίχτυα κι έτσι, χάθηκε μια τε-
ράστια φάση για τους Τελωνειακούς, οι οποίοι
αν είχαν ισοφαρίσει σε εκείνο το σημείο, πιθα-
νόν το ματς να έπαιρνε άλλη τροπή. Από τη
στιγμή που τα Επιμελητήρια κράτησαν το
υπέρ τους 1-0, στη συνέχεια έψαξαν με επιμο-
νή και υπομονή να βρουν και το δεύτερο γκολ
που θα κλείδωνε τη νίκη. Στο 65' ο Μπαλαδή-
μας πέρασε κάθετη μπαλιά στον Παπαϊωάν-

νου και αυτός με σουτ μέσα από την περιοχή
έκανε το 0-2, διπλασιάζοντας έτσι τα προσω-
πικά του τέρματα, ενώ στο 80' ήταν η σειρά
του Μπαλαδήμα να σκοράρει, με τον άσσο
των Επιμελητηρίων να διαμορφώνει το τελικό
0-3 με σουτ έξω από την περιοχή. Από μεριάς
νικητών διακρίθηκαν οι Παπαϊωάννου, Μπα-
λαδήμας και Κοτσάνης.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΤΑΧ ΤΑΜ – ΟΔΥΕ  5-1
Η υπόθεση 3ποντο αποδείχθηκε πανεύκολη
για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο
θριάμβευσε της ΟΔΥΕ με 5-1. Οι γηπεδούχοι
ήταν σε εξαιρετική μέρα στο επιθετικό κομμάτι
και είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα γκολ της
αναμέτρησης σημειώθηκαν στο πρώτο ημί-
χρονο, ενώ σίγουρα ρόλο στην έκταση που
πήρε το σκορ έπαιξε το γεγονός ότι η ΟΔΥΕ
έμεινε με δέκα παίκτες νωρίς στο παιχνίδι. Το
ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για
τους γηπεδούχους, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ
μόλις στο 5ο λεπτό με τον Ν. Ιατρίδη. Το παι-
χνίδι βέβαια ήταν ακόμα ανοιχτό και η ΟΔΥΕ,
που έψαχνε τα πατήματά της, προσπαθούσε
να βρει τον τρόπο να φτάσει στην ισοφάριση,
αλλά στο 20' οι προσπάθειες κόπηκαν βίαια. Η
ΟΔΥΕ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβο-
λή του Φαλούτσου, με τον Διαμαντάκο να
παίρνει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια και
την ισοφάριση να απομακρύνεται πια. Το αριθ-
μητικό μειονέκτημα των αντιπάλων έδωσε την
ευκαιρία στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να βγει
μπροστά άφοβα, με όλες του τις δυνάμεις
προκειμένου να κλειδώσει τη νίκη. Αυτό επι-
τεύχθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς στα
επόμενα 20 λεπτά οι γηπεδούχοι πέτυχαν τέσ-
σερα τέρματα. Στο 25' ο Κανέρης, έπειτα από
πάσα του Συνοδινού, έκανε το 2-0, ο Γιαννά-
κης στο 30' έκανε το 3-0 και στο 38' ο Ν. Ιατρί-
δης, έπειτα από πάσα του Κανέρη, ανέβασε
το δείκτη του σκορ στο 4-0. Δυο λεπτά αργότε-
ρα, στο 40' ο Γιακαλης, έπειτα από ασίστ του
Ν. Ιατρίδη έγραψε το 5-0, ολοκληρώνοντας το
ξέσπασμα της ομάδας του. Στο 45' η ΟΔΥΕ
μείωσε με τον Τσιρούνη σε 5-1, αλλά η έκταση
του σκορ και η διαφορά στις δυνάμεις των δυο
ομάδων ήταν τέτοια, που το κυνήγι της ισοφά-
ρισης συνιστούσε έναν σχεδόν ακατόρθωτο
άθλο. Στο β' μέρος, με το υπόλοιπο της αναμέ-
τρησης να συνιστά τυπική διαδικασία και με
την νίκη στο τσεπάκι της, το Ταχυδρομικό Τα-
μιευτήριο έριξε αισθητά τους ρυθμούς και το
σκορ παρέμεινε μέχρι τέλους. Διακριθέντες
των νικητών οι Κανέρη, Γιακαλής, Ν. Ιατρίδης
και Συνοδινός, ενώ από την ΟΔΥΕ ξεχώρισαν
οι Διαμαντάκος, Ασθενίδης και Στόικος. 
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Παπαμιχαήλ,
Βέργος, Παιδούλιας, Δανιηλίδης, Παπαναγιώ-
του, Παγίδας, Τσιρούνης, Στόικος, Πατσέας,
Ασθενίδης, Γκαντζούρης, Τσόλκας 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΟΣΥΟ   6-0
Χωρίς να χρειαστεί να ανάψει τις μηχανές του στο φουλ, ο Δήμος Αθηναίων πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας της ΟΣΥΟ με το εντυπωσιακό 6-0.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο γήπεδο με το …μαχαίρι στα δόντια, αποφασισμένοι να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη όσο πιο γρήγορα γινόταν.
Έτσι τελικά και έγινε - ο Δήμος Αθηναίων ήταν καταιγιστικός, με την ΟΣΥΟ να αντιμετωπίζει πολλά αμυντικά προβλήματα και να μην βρίσκει το
αντίδοτο στις φαρμακερές επιθέσεις του αντιπάλου της. Οι γηπεδούχοι πολιόρκησαν χωρίς σταματημό την εστία της ΟΣΥΟ, κυριαρχώντας ολο-
κληρωτικά στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε 5-0 - δείγμα της υπεροχής του Δήμου Αθηναίων. Με την νίκη αλλά και την πρόκριση κλειδωμέ-
νες, οι γηπεδούχοι κατέβασαν αισθητά τις στροφές τους στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας βέβαια ένα γκολ ακόμα, με τον δείκτη του σκορ
να ανεβαίνει τελικά στο 6-0, αφού η ΟΣΥΟ δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Μαχαίρας, Ροντρίγ-
κεζ, Τσαβδαρίδης, Παπαμιχαλόπουλος, Κανταράκης και Κοντιζάς. 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΣΥΠΑ-ΒΟΥΛΗ  0-0
Ύστερα από ένα δυνατό και αμ-
φίρροπο παιχνίδι οι δύο ομάδες
αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς
τέρματα. Δημιουργήθηκαν πολλές
φάσεις μπροστά και από τις δύο
αλλά είτε η αστοχία των επιθετι-
κών είτε οι άμυνες συντέλεσαν
στο να λήξη ο αγώνας χωρίς
σκορ. Στο Α΄ ημίχρονο η ΟΣΥΠΑ
είχε 3 καλές ευκαιρίες στο 20΄,
25΄και 35΄με τους Καλλώνη που
πλάσαρε άουτ, τον Γκάτση που
εκτέλεσε φάουλ και απέκρουσε ο
τερματοφύλακας  και μετά από
εκτέλεση φάουλ του Βασιλείου
δημιουργήθηκε σύγχυση στην
άμυνα των φιλοξενούμενων αλλά
το τελικό σουτ του Μαγκάτου κα-
τέληξε άουτ. Η Βουλή είχε στο
28΄μια σέντρα σουτ από τα δεξιά
που πέρασε σύριζα άουτ από το
δεξί κάθετο δοκάρι, στο 32΄μια
εκτέλεση φάουλ που απέκρουσε
ο Αγγελάκος και στο 40΄όταν ο
Νιώτης πρόλαβε την τελευταία
στιγμή τον Ζούγκα πριν αυτός
πλασάρει τον Αγγελάκο. Το ματς
συνεχίστηκε να είναι αμφίρροπο
και στο Β΄ ημίχρονο με τν ΟΣΥΠΑ
να χάνει την πρώτη ευκαιρία στο
50΄όταν ο Γκάτσης μπήκε μέσα
στην περιοχή και αντί να δώσει
πάσα προσπάθησε να πλασάρει
τον τερματοφύλακα στέλνοντας
την μπάλα άουτ.Στο 55΄η Βουλή
έχασε την καλύτερη της ευκαιρία
όταν ο Ζούγκας βρέθηκε μόνος
με τον Αγγελάκο ο οποίος έπεσε
στα πόδια του και μπλόκαρε τη

μπάλα γλυτώνοντας την ομάδα
του από το 0-1.  Στο 60΄ο Καλλώ-
νης πέρασε δύο αντιπάλους για
να ανατραπεί λίγο πριν μπει στην
περιοχή. Το φάουλ εκτέλεσε ο
Κοντογεώργης για να περάσει η
μπάλα λίγο άουτ. Στο 65΄ ο Γκά-
τσης σούταρε από την περιοχή
για μπλοκάρει ο τερματοφύλακας.
Η Βουλή απείλησε ξανά στο
75΄όταν ύστερα από εκτέλεση φά-
ουλ του Ξαφάκη η μπάλα κτύπη-
σε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέ-
ληξε άουτ. Τέλος στο 80΄ήταν η
τελευταία ευκαιρία του αγώνα για
την ΟΣΥΠΑ όταν ο Μαγκάτος
έφυγε από δεξιά πέρασε δύο αν-
τιπάλους του  μπήκε στην περιο-
χή και αντί για πάσα στον ξεμαρ-
κάριστο Καλλώνη προτίμησε να
τελειώσει μόνος του τη φάση
στέλνοντας τη μπάλα άουτ. Με
βάσει την εικόνα του παιχνιδιού
το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δί-
καιο. Από την ΟΣΥΠΑ ξεχώρισαν
ιδιαίτερα οι Κουτρουμπής-Κοντο-
γεώργης-Νιώτης και Κοτσοβός,
ενώ από τη Βουλή οι Σουμελιδης
Κουρουτης Βασιος και Ματσού-
κας
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης): Αγγελακος-
Πανοπουλος- Κουτρουμπης-
Κοντογεωργης- Νιωτης- Κοτσο-
βος- Κιτσιος- Γκατσης- Μαγκατος-
Βασιλειου- Καλλωνης   
ΒΟΥΛΗ: Γουργιώτης Γροντης
Σουμελιδης Τσαμαδης Τσουμας
(Βασιος ) Κουρουτης Ματσούκας
Κούτρας Ζουγκας Αρβανίτης
(Εμιρζας) Ξαφακης

Κάποιες ομάδες απαξιούν τις συγκεντρώσεις
Την Τρίτη στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε η συγκέν-
τρωση τω  εκπροσώπων. Δυστυχώς όπως ανέφερε και ο ίδιος ο
γ.γ. του Αθλητικού Τομέα, αρκετοί δεν έδωσαν το παρών, με συνέ-
πεια κάποια θέματα ενδιαφέροντος ούτε καν συζητήθηκαν! Αυτό
όπως ήταν επόμενο, ανάγκασε τον προαναφερόμενο να μεταφέ-
ρει σε όσους ήταν παρόντες τον έντονο προβληματισμό του. Σί-
γουρα η παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων, όταν και όπο-
τε αυτές γίνονται και ανακοινώνονται, θα πρέπει να στηρίζονται με
την παρουσία όλων, διότι μέσω αυτών λύνονται, πολλά ζητήματα
και το πρωτάθλημα γίνεται ακόμη καλύτερο.

Αποτελέσματα 

ΔΟΕ - ΠΟΕΔΗΝ 3-2
4-2

Ημιτελική φάση
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ - ΔΟΕ
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - ΠΟΕ/ΔΟΥ

Αποτελέσματα 

Τελωνειακοί - Επιμελητήρια 0-3
ΟΑΕ - Εμπορική 1-3

Ημιτελική φάση
ΟΛΜΕ - Επιμελητήρια
Εμπορική - Δήμος Γαλατσίου
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