Ο αντιπρόεδρος της
ΠΟΕ/ΔΟΥ Βασίλης Νικολής,
εξηγεί για ποιο λόγο υποστηρίζεται τόσο θερμά η ποδοσφαιρική ομάδα. Σελ. 3

Το Σάββατο 24/2, δεν θα πραγματοποιηθεί αγωνιστική, αντίθετα θα διεξαχθούν όλοι οι εξ αναβολής
αγώνες, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος
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Για άλλη μια φορά η Οργανωτική Επιτροπή υπενθυμίζει
σε κάποιες ομάδες, πως αν
δεν τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες δεν
θα πάρουν πρόγραμμα
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ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 – 1
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας πρόωρος τελικός αφού η κληρωτίδα ανέδειξε ένα ζευγάρι με δυο
από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, το Υπ
Ανάπτξης και ο Δήμος Αθηναίων. Και οι δυο μονομάχοι
παρατάχθηκαν με όλα τους τα στελέχη, δείχνοντας έτσι
τη μεγάλη τους επιθυμία να την είσοδό τους στην επόμενη φάση. Ο Δήμος ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έχασε περισσότερες ευκαιρίες για
γκολ, όμως ο Ζιώγας, αποδείχθηκε… φύλακας άγγελος, αφού με τις αποκρούσεις στάθηκε αιτία να πάρει η
ομάδα του την πρόκριση. Το παιχνίδι ξεκίνησε με μια
ελαφριά υπεροχή του Υπουργείου, που ενώ κατάφερε
να δημιουργήσει τρις καλές ευκαιρίες με τον Κίτση, δεν
κατάφερε όμως να σκοράρει. Στην συνέχεια ο Δήμος
ισορρόπησε το παιχνίδι με τους Μαχαίρα, Στρατή και
Τσαβδαρίδη να παίρνει πρωτοβουλίες και να είναι η
σειρά του που δημιούργησε ευκαιρίες αλλά ο Ζιώγας
σε καλή μέρα απόκρουσε. Στην επανάληψη ο Δήμος
μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς στο παιχνίδι και
κατάφερε να προηγηθεί με ένα πέναλτι που εκτέλεσε
ο Μαχαίρας από ανατροπή του Ροντρίγκεζ από τον
Βαρυθυμιάδη στο 55’. Αμέσως μετά το γκολ ο Τάσος
Στασινόπουλος έκανε αλλαγή σκοπιμότητας γνάζοντας
τον Γεωργόπουλο και βάζοντας μέσα στον Λέλο. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η εικόνα και το
Υπουργείο να πάρει πρωτοβουλίες. Κι ενώ ο Δήμος
έχανε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη το Υπουργείο
ήταν εκείνο που βρήκε διάφρομο και ισοφάρισε σε 1-1.
Ο Καραγιάννης από πλάγια θέση γύρισε στον Κίτση
που με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κι ενώ το
παιχνίδι έδειχνε πως θα πάει στα πέναλτι μια φάση
προς το τέλος του αγώνα , περίπου στο 89’ όταν ο Κίτσης με ωραία ενέργεια έβγαλε τον Μπουζινέκη που
με ωραία ενέργεια και πλασέ στην αντίθετη γωνία
έκανε το 2-1 που ήταν και το τελικό. Σε μεγάλη μέρα ο
Κίτσης που ήταν ο εκτελεστής και ο δημιουργός των
δυο πολύτιμων τερμάτων. Πάντως εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι πως ανάμεσα στις αρκετές ευκαιρίες που χάθηκαν αξιοσημείωτη ήταν η ευκαιρία
του Χαντέ που σημάδεψε στο δοκάρι, περίπου στο 80’.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ζιώγας, Μαυρέλης,
Βαρυθυμιάδης, Συμεωνίδης, ενώ από το Δήμο οι
Μαχαίρας, Στρατής, Τσαβδαρίδης, Κονιτζάς. Λολέας.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Ζιώγας, Κωτσιόπουλος, Νακόπουλος, Βαρυθυμιάδης , Μαυρέλης, Συμεωνίδης, Πλατής,
Γεωργόπουλος , Μπουζινέκης, , Καραγιάννης, Κίτσης,
(Λέλος, Χαραλαμπόπουλος, Παγκράτης, Κορμέτζας,
Στασινόπουλος, Μίχας Δ Δημητρόπουλος, Μπάρτζος).
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Λολέας, Σαιτάνης, Παπαδιάς,
Μπετσης, Σαιτάνης Β., Στρατής, Μαχαίρας, Τσαβδαρίδης, Κλοντιζας, Παπαμιχαλόπουλος, Ροντρίγκεζ
(Χαντές)

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 1-1 (4-1) πεν.
Η ΠΟΕ/Δ0Υ μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο,
ώστε να μπορέσει να ελέγξει το ρυθμό, Αυτό είχε σαν

συνέπεια να χαθούν κάποιες ευκαιρίες με τους Κρητικό, Ζωχιό και Βέρρο.Στο 35’ ο Γκογκας πέρασε κάθετη μπαλιά τον Γιωργου ο οποιος βρέθηκε μπροστά
στον Φιλιντοπουλο τον πλάσαρε αλλά ο πορτιέρο της
Βουλής απόκρουσε σωτήρια, για να μείνει το 0-0.
Στην επανάληψη συνεχιστικε το ιδιο σκηνικό αλλα στο
55’ η Βουλή με τον Χαραλαμπιδη μετά από σέντρα
ακριβείας του Εμιρζά έκανε το 0-1. Η ΠΟΕ/Δ0Υ ανέβασε στροφές και ήρθε το 85 που Μαραμης έκανε κάθετη στον Γιωργου ο οποιοσ βρεθηκε απεναντι στον
Φιλιντοπουλο και αυτη την φορα δεν αστοχησε, κάνοντας το 1-1, που είχε ως αποτέλεσμα οι δυο ομάδες
να πάνε στα πέναλτι, όπου πιο ευστοχη η ΠΟΕ/Δ0Υ
επικράτησε 4-1. Ευστόχησαν από τους νικητές οι
Γκόγκας, Καρδούλας, Γιώργου, Καμίδης, ενώ αξίζει να
σημειωθεί πως ο Κατσιπάνος απόκρουσε δυο πέναλτι
και μαζί με τους Γκόγκα, Γιώργου, Ζωχιό, Βλάχο και
Καρδούλα ήταν οι διακριθέντες. Στα πέναλτι για τη
Βουλή ευστοχησε μόνο ο Εμιρζάς καθώς τα πεναλτι
του Γουργιωτη και του Χαραλαμπιδη τα απέκρουσε ο
Κατσιπάνος.
ΠΟΕ/Δ0Υ :(ζαρωτιαδησ) Κολκουβινης, Καμιδης, Κοκοροσκος, Ζαρωτιαδης, Γκογκας, Μηλαδοπουλος, Γιωργου, Βλαχος Κρητοκος Βερρος Ζωχιος (Γακοπουλος
Φλεσσς Ακριβος Κατσιπανος Φτουλης Καρδουλας
Ναυροζογλου, Χρηστου, Μαραμης)
ΒΟΥΛΗ:Φιλιντοπουλος Τσαμαδής Γροντης Γουργιωτης
Τσουμας Καρανασος Ματσούκας Ξαφάκης Εμιρζάς
Ζουγκας Χαραλαμπιδης (αλλαγές Κουρούτης Αρβανίτης Κουτρομάνος )

Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. - Ο.ΣΥ.Π.Α. 4 – 2
Παρά το γεγονός ότι η ΟΣΥΠΑ παρατάχθηκε στον
αγωνιστικό χώρο με 10 παίκτες στο Α΄ ημίχρονο ήταν
ιδιαίτερα αξιόμαχη και ανταγωνιστική. Συγκεκριμένα,
το ΥΠ.ΠΟ. μπήκε δυνατά στον αγώνα, έχοντας την
αριθμητική υπεροχή , και βρέθηκε πολύ γρήγορα να
προηγείται με 2-0 αξιοποιώντας τις 2 πρώτες φάσεις
στην περιοχή της ΟΣΥΠΑ. Στο 12’ ο Καραμανίδης με
σουτ ύστερα από συνδυασμό των Στόικου, Καλογερόπουλου έκανε το 1-0, για να διπλασιάσει τα τέρματα
στο 19’ με κεφαλιά ψαράκι ο Κατσαβριάς σε σέντρα
του Καλογερόπουλου. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν
και μείωσαν σε 2-1 στο 20΄με τον Καλλώνη μετά από
ωραίο συνδυασμό με τον Μαγκάτο και πλασέ. Στη συνέχεια και οι δυο ομάδες έχασαν ευκαιρίες η ΟΣΥΠΑ
με τον Αγγελάκο (25’), Καλλώνη (30’, 33’), ενώ το
ΥΠΠΟ με τους Κατσαβριά και Καραμανίδη. Ο τελευταίος όμως από την άσπρη βούλα σε ανατροπή του
Κουτσογιάννη στο 37’ έκανε το 3-1. Στο 40’ έγινε η
πιο όμορφη φάση του ματς,από αυτές που μαγνητίζουν τα βλέμματα και τον κόσμο... Πολύ όμορφο ς συνδυασμός των Στόικου, Κουτσογιαννης
Καλογερόπουλος, ο τελευταίος σεντραρε από δεξιά,ο
Κατσαβριά ς στοπαρησε με το στήθος δύο μέτρα μέσα
στην περιοχή και με πλάτη στο τέρμα με εντυπωσιακο
ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στο γάμα του της εστίας της
ΟΣΥΠΑ,για να αποκρούσει εντυπωσιακα ο Αγγελάκος

,ο οποίος ήταν ο ήρωας του αγώνα και κράτησε το
σκορ χαμηλά. Η ΟΣΥΠΑ δεν το έβαλε κάτω και στο
41΄ο Βασιλείου με ασίστ βρίσκει τον Μαγκάτο ο οποίος
πλάσαρε τον εξερχόμενο Παρλαμέντη κάνοντας το 3-2.
Στο Β΄ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν ουσιαστικά με 9 παίκτες καθώς ο Λουβερδής, λόγω τραυματισμού στο 38΄, αγωνιζόταν κουτσαίνοντας και
τελείωσαν τον αγώνα με 8 καθώς στο 80΄απεχώρησε
τραυματισμένος ο καλύτερος παίκτης της Καλλώνης,
με συνέπεια οι γηπεδούχοι ουσιαστικά να παίξου πιο
άνετα και σημειώνοντας στο 56’ με τον Μπαντουδάκη
από ασιστ του Καραμανίδη, να σφραγίσουν το τελικό
4-2. Αν και έχασαν αρκετές ευκαιρίες με τους Καραμανιδη, Γκαβερα και Μπαντουδακη, να αυξήσουν το
σκορ. Από την μεριά της η ΟΣΥΠΑ είχε μια πολύ καλή
ευκαιρία με τον Βασιλείου στο 65΄ που πλάσαρε από
αριστερά στη κλειστή όμως γωνία του τερματοφύλακα
ο οποίος και απέκρουσε. Στο 75΄ ο Κυριακόπουλος
εκτέλεσε φάουλ 10 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και η μπάλα αφού τη βρήκε πρώτα με τα δάκτυλά του ο Παρλαμέντης χτύπησε στην οριζόντια
δοκό και κατέληξε κόρνερ. Από την ΟΣΥΠΑ δεν υστέρησε κανείς ξεχώρισαν όμως ιδιαίτερα οι Αγγελάκος –
Καλλώνης-Μουσούντας και Κυριακόπουλος.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Ζυγούρης, Μαντας, χιτζιος,
Μπαντουδακης, Τριανταφυλλου, Στοικος, Κουτσογιαννης, Καλογερόπουλος, Καραμανιδης, Κατσαβριας,
Γκαβερας, Γεωργιαδης, Καραμαλικης, Οικονομου,
Παυλου.
ΟΣΥΠΑ (Δραγωτης) Αγγελακος- Λουβερδης- Μουσουντας- Κυριακοπουλος- Νιωτης- Πανοπουλος- Μαγκατος- Βασιλειου- Κοτσοβος- Καλλωνης.

Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. 3-3 (3-4) πεν.
Φοβερό παιχνίδι μεταξύ των δυο μονομάχων , που
είναι γεγονός πως για να πάρουν την πρόκριση το
πάλεψαν πολύ. Και όπως αποδείχθηκε η προσπάθεια αυτή και τα έξι γκολ που σημειώθηκαν , δεν ήταν
αρκετά για να δώσουν το εισιτήριο για την πρόκριση. Έτσι αναπόφευκτα το παχνίδι πήγε στα πέναλτι, όπου η ΠΟΕΔΗΝ πιο εύστοχη επικράτησε 4-3.
Το πρώτο μέρος έληξε 1-0, με την ΟΣΥΟ να είναι καλύτερη και να προηγείται στο 15’ με τον Καπερώνη.
Στην επανάληψη η ΠΟΕΔΗΝ ισορρόπησε το παιχνίδι
με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει σε 1-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπίντζου στο 50’ σε ανατροπή του
Καραβασίλη ο οποίος δέχθηκε ωραία πάσα του Πουρίκη. Μετά το γκολ η ΠΟΕΔΗΝ πίεσε και κατάφερε να
σημειώσει άλλα δυο γκολ με τους Καραβασίλη ( 60’ ),
και ατομική ενέργεια του Πουρίκη στο 70’ που πέρασε
όποιον αμυντικο βρήκε μπροστά του και πλάσαρε τον
αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας το 1-3. Στη συνέχεια και
με παίκτη περισσότερο η ΟΣΥΟ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3. Αρχικά ο Χελιώτης μείωσε σε 2-3 και λίγο
αργότερα ο Λυμπέρης ισοφάρισε σε 3-3, για να πάει
το ματσάκι στα πέναλτι , όπου εκεί η ΠΟΕΔΗΝ με εύστοχους τους Μπίντζο, Γρηγορακάκη, Χατζή, Μπακάλη, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0 – 2
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η ομάδα του ΥΕΘΑ πήρε την νίκη/πρόκριση με σκορ 0-2. Το πρώτο γκολ στο 20' με πλασέ ο Κουκόπουλος αφού προηγήθηε κλέψιμο
της μπάλας και πάσα, από τον Μυκωνιάτη. Πάλι ο Κουκόπουλος στο 36', μετά από ασίστ του Καραβασιλειάδη, με υποδειγματικό πλασέ πέτυχε το δεύτερο γκολ για τους
φιλοξενούμενους. Λίγο νωρίτερα στο 31’ προηγήθηκε σουτ στο δοκάρι του Μυκωνιάτη. Στο β´ μέρος το ΥΕΘΑ διαχειρίστηκε το ματς, έχασε αρκετές ευκαιρίες με κορυφαίες τα δύο δοκάρια του Σαχινίδη σε σουτ στο 65’ και 67’ αντίστοιχα. Σημαντικό επίσης πως η άμυνα των νικητών δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα σε όλη τη διάρκεια του ματς.
Ουδείς υστέρησε για το ΥΕΘΑ, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Κουκόπουλος, Χαρακάκος, Καστανιώτης, Μυκωνιάτης.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: : Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας, Καστανιώτης, Μουζής, Παρούσης, Καραβασιλειάδης, Αγγελίδης (61’ Κομπορόζος), Χαρακάκος (52’ Σαχινίδης), Μυκωνιάτης
(58’ Χρυσοβέργης), Κουκόπουλος (82’ Ζαμπάρας).
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Όλοι και ειδικά οι ομάδες που δέχονται κάθε ειδών πιέσεις σε όλα τα επίπεδα, έχουν ανάγκη από την παρουσία μια ήρεμης και ευγενικής δύναμης που μπορεί να
κρατήσει τις ισορροπίες και παράλληλα με τον τρόπο
του να δώσει το ανάλογο σύνθημα για να βγει στην…
«επίθεση». Περισσότερο δε όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες και οι παρεμβάσεις απαραίτητες ώστε να διαμορφωθεί το ανάλογο κλίμα. Σε όλα αυτά η ΠΟΕ/Δ0Υ,
απαντά θετικά, αφού έχει την τύχη να έχει στις τάξεις
της, ένα πρόσωπο που είναι ικανότατο και διαθέτει
όλα όσα απαιτούνται από τον… άγραφο νόμο τουποδοσφαίρου, προκειμένου η ομάδα να μην φθαρεί μέσα
στο χρόνο και να μην αλλοιωθεί. Και αυτός είναι ο αντιπρόεδρός της Βασίλης Νικολής. Για πολλά χρόνια
ποδοσφαιριστής της, ήταν από εκείνους που στήριξε,
στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια
της ομάδος, ώστε η τελευταία να μην ξεφύγει από το
στόχο και τον σκοπό της δημιουργίας της που είναι η
άθληση των μελών της στις ελεύθερες ώρες.
-Ποιος ήταν ο στόχος ίδρυσης και εν συνεχεία η
επιδίωξη της ομάδος;
-Ήταν η εποχή εκείνη που το «ρεύμα» ήθελε να δημιουργούνται ομάδες σε επίπεδο δημοσίων υπαλλήλων
και να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα που διοργάνωνε
η ΑΔΕΔΥ. Αυτό ήρθε γάντι στους χώρους εργασίας
μας και έγινε αμέσως αποδεκτό από την Ομοσπονδίας
μας και όχι μόνον. Αφού μέχρι πρότινος και πριν την
κρίση μας κάλυπτε όλα τα έξοδα. Στη συνέχεια με την
κρίση όπως και όλες οι Ομοσπονδίες έτσι και η δική
μας, δεν μπόρεσε να αντέξει το οικονομικό βάρος, με
συνέπεια να το επωμιστούμε εμείς!

σει τα περισσότερα έπαθλα, τόσο στο πρωτάθλημαόσο και στο κύπελλο. Και μάλιστα αυτή η επιθυμία
τους, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνιστικών συνόλων, που έκανε πολλούς να μας χειροκροτούν και παράλληλα να μιλούν με θετικά σχόλια για το
πρωτάθλημα του Αθλητικού Τομέα

-Φαντάζομαι ύστερα από τα όσα έχει προσφέρει
μέχρι πρότινος, ουδείς θα είχε παράπονο;
-Εννοείται. Όλα μα όλα τα παιδιά, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε τέτοιο θέμα, όλοι βρεθήκαμε στο πλευρό της. Και όλοι από την πρώτη στιγμή καλύψαμε το
κενό αυτό. Ήταν κάτι το οποίο το οφείλαμε στον εαυτό
μας. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη το χαμόγελο
υπάρχει στα πρόσωπα όλων, διότι όλοι αναγνωρίζουμε
αυτή τη μέγιστη προσπάθεια που έγινε από τη διοίκηση.
-Από τις ιδρυτικές ομάδες του Αθλητικού Τομέα,
αλλά και τις πρωταγωνίστριες, αν δεν κάνω λάθος;
- Η ομάδα μας , μαζί με το Υπ Ανάπτυξης και το
ΥΠΠΟ, είναι εκείνες που μέχρι σήμερα έχουν κατακτή-

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Δ.Ο.Ε. 0 – 3
Το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα,
αφού η ομάδα του Υπ. Γεωργίας δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία στις
τακτικές λεπτομέρειες ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και τιμωρήθηκε γιαυτό.
Ο αγώνα ξεκίνησε με την ομάδα του Υπ. Γεωργίας να έχει κερδίζει μέτρα
και να πιέζει τον αντίπαλο χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια κλασική
ευκαιρία. Στο 15’ λεπτό η ΔΟΕ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Ελευθερίου,
ύστερα από σέντρα του Εμμανουήλ, κάνοντας το 0-1. Η ομάδα του Υπ.
Γεωργίας αύξησε την πίεση και με κύριο εκφραστή τον Γιαννόπουλο κατάφερε να απειλήσει την αντίπαλη εστία χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η πιο
κλασική ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ήρθε από τον Μηνά ο οποίος
σχεδόν εξ επαφής δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα με το κεφάλι στα
αντίπαλα δίχτυα αλλά αυτή κατέληξε άουτ. Και σαν να μην έφτανε αυτό
στο 25’ ο Ζημπλιακίδης από ωραία κάθετη μπαλιά του Βούκαλη με ατομική ενέργεια περνώντας και τον τερματοφύλακα του Υπουργείου έκανε
το 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Γούναρη το Υπ. Γεωργίας έγινε πιο απειλητικό αλλά πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Ειδικότερα ο Γούναρης στο 60’ βρέθηκε μόνος του με το αντίπαλο τέρμα αλλά δεν
κατάφερε να ολοκληρώσει την ενέργεια αφού στην τρίπλα που επιχείρησε να κάνει ο αντίπαλος τερματοφύλακας κατάφερε να μπλοκάρει την
μπάλα. Στο 70’ ωραίο σουτ του Μηνά κατέληξε στο δοκάρι ενώ και εκτέλεση φάουλ του ίδιου παίκτη έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 85’ η ομάδα της ΔΟΕ έφυγε πάλι στην αντεπίθεση κάνοντας το τελικό 0-3 από τον Σερέτη. Η ομάδα του Υπ. Γεωργίας αν και προσπάθησε
πήρε λιγότερα από αυτόν τον αγώνα απ’ ότι της άξιζε. Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι Εμμανουήλ, Χριστοδουλόπουλος, Κούσης. Ενώ από τους
ηττημένους οι Φλέρης, Γιαννόπουλος και Γάγγος
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Μπούρας, Σουβλερός (45’ Γούναρης), Σαλτερής,
Τζίντζος, Φρουζάκης, Μπαρμπαγιάννης (65’ Παπαβασιλείου), Δρακόπουλος (60’ Φλέρης), Γάγγος (70’ Κατσάφαρος, Μηνάς, Γιαννόπουλος
(62΄Παναγιωτόπουλος).
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κούσης, Πανάγος, Αγιανίδης, Γιαννόπουλος, Χριστοδουλόπουλος, Βούκαλης, Εμμανουήλ, Ελευθερίου, Ζημπλιακίδης , Σερέτης,
(Χαιδέμένος, Παπαδημητρίου, Κοντοβάς).

-Θεωρείς πως το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ είναι το
καλύτερο;
-Μακράν το καλύτερο, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης
όσο και σε αγωνιστική πιστότητα. Η εικόνα που παρουσιάζουν αρκετά παιχνίδια ιδιαίτερα της Α’ κατηγορίας δεν υπολείπονται ακόμη και επισήμων. Κι αυτό,
διότι όπως προανέφερα το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ
είναι το καλύτερο, κι αυτό αποτέλεσε τον πόλο έλξης
πολλών ποδοσφαιριστών που εργάζονταν σε δημόσιες
υπηρεσίες να δηλώσουν συμμετοχή. Βέβαια το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται διορισμοί
στο δημόσιο, ανάστρεψε τα δεδομένα και πλέον δεν
μπορούμε να ανανεώσουμε τις ομάδες μας, με τις
όποιες αρνητικές συνέπειες συνεπάγεται.
-Για φέτος ποιος είναι ο στόχος:
- Για μια χρονιά ακόμη το κύπελλο. Η διαφορά που μας
χωρίζει από την πρωτοπόρο ΠΟΕ/ΥΕΘΑ και το γεγονός πως κάποιοι από τους βασικούς μας, δεν μπορούν
να δώσουν το παρών σε κάθε αγώνα, μας έχει περιορίσει τις επιλογές μας. Έτσι λογικά και σοφά, το κύπελλο, είναι ένας θεσμός που μας ταιριάζει απόλυτα
και γι αυτό το λόγο θα τον κυνηγήσουμε και φέτος. Και
φυσικά να χαμογελάμε σε κάθε παιχνίδι, αφού ΚΑΙ γι
αυτό το λόγο δημιουργήσαμε και στηρίζουμε όλοι αυτή
την ομάδα.

Η ΠΟΕ/ΔΟΥ έκοψε την πίτα της

Μέσα σε μια πολυ ωραία ατμόφαιρα και παρουσία όλων των παικτών της η αντιπροσωπευτική ομάδα της ΠΟΕ/ΔΟΥ, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Άλλωστε αυτό ήταν
και είναι το πνεύμα της ομάδος, μαζί με χαμόγελο και ζεστό περιβάλλον. Την πίτα έκοψε
η πρόεδρος του Πολιτιστικό τμήματος Φούλη Πανταζή και ακολούθησε ένα υπέροχο
γεύμα, όπου οι ευχές όλων, πήραν κι έδωσαν, υπενθυμίζοντας, πως η ομάδα αυτή, δεν
έχει μόνον παρών αλλά και μέλλον.
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Ε.Φ.Κ.Α. - Ε.Ν.Α.Σ. 2 – 3
Νικη πρόκριση για τους τραπεζικούς που σε ένα συγκλονιστικό πρώτο ημίχρονο στο όποιο σημειώθηκαν
όλα τα γκολ του αγώνα επιβλήθηκαν με 3-2. Το ματς
ξεκινάει με ψυχρολουσία για τους τραπεζικούς όταν
στο 10ο λεπτό ο Λιάπης υπέπεσε σε πέναλτυ και ο
Μπούζης εκανε το 1-0 για την ομάδα του ΕΦΚΑ. Άμεση ήταν η αντίδραση των τραπεζικών που μέσα σε 5’
με τους ιδιους πρωταγωνιστές δηλαδή με τον Ανδρεάδη να πασάρει και τον Ραγκούση να σκοράρει( η νεογέννητη κορούλα του του έχει δώσει φτερά) έφερε το
ματς στα μέτρα της προηγούμενη με 1-2 . Πριν καλά
καλά καταλάβουν τι έγινε στο 25’ ο εορτάζον Μπάμπης
Κουτσουπιάς με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το
1-3. Το ημίχρονο είχε άλλο ένα γκολ αυτή την φορά
από την ομάδα ΕΦΚΑ που σε ασθενής απόκρουση
απο την άμυνα ο Γρίβας σούταρε δυνατά κάνοντας το
3-2 στο 40’ κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ηταν ενα ματς δυνατο με δυνατα χτυπήματα και απο τις δύο ομάδες με την ομαδα του ΕΦΚΑ
να θέλει να ισοφαρίσει αλλά χωρίς να δημιουργούν ευκαιρίες σε αντίθεση με τους τραπεζικούς που στις αντεπιθέσεις θα μπορούναν να βάλουν ενα 4ο γκολ αλλά
το σουτ του Κουτσουπιά τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι
και το σουτ του Γιγκλά πέρασε άουτ. Διακριθέντες απο
την ομάδα των τραπεζικών οι : Ραγκούσης - Κουτσουπιάς - Λιάρος – Κεχαγιάς, ενώ από τον ΕΦΚΑ άρεσαν
οι Γρίβας, Μπούζης, Χρισταράς.
ΕΝ.Α.Σ : Λιάρος - Κεχαγιάς - Λιάπης - Χρονόπουλος
(70’ Λαντζόπουλος) - Μανωλάκος (55’ Δανέζης) - Άνθης - Βαρδακώστας (35’ λ.τρ Γιγκλάς) - Ορφανός (60’
Παναγιωτάρας) - Ανδρεάδης - Ραγκούσης - Κουτσουπιάς (75’ Κιούσης) .

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 6 – 4
Το πάθος κυρίως αλλά και το θετικό τελείωμα των φάσεων στάθηκαν αιτία ώστε τα Επιμελητήρια να πάρουν
την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλλου
κόντρα στο Υπ Παιδείας που δεν το έβαλε κάτω παρά
τη διαφορά που σχηματίζονταν κατά τη διάρκεια του
αγώνα εις βάρος του Μεγάλος πρωταγωνιστής του
αγώνα ο Παπαιωάννου που σημείωσε τέσσερα γκολ
και ήταν εκείνος που έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη
πρόκριση. Επίσης σκόραραν και οι Μουζακίτης, Κοτσάνης. Για το Υουργείο σκόραραν οι Μητσιάκης στο
60’ έκανε το 3-1, ο Μυταλούλης στο 70’ το 4-2, ο Γυπαράκης στο 75’ το 5-3 και με το 6-4 ήταν με αυτογκολ.
Διακρίθηκαν από τους ηττημένους οι Γυπαράκης και
Μητσιάκης.

Ο.Α.Ε.Δ. - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3 – 1
Πρόκριση και μάλιστα με ανατροπή πήρε ο ΟΑΕΔ,
αφού πρώτα κατόρθωσε να ξεπεράσει το πρώτο ημίχρονο, όπου εκεί τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ρόδινα! Και μάλιστα οι φιλοξενούμενοι έδειξαν πως δεν θα
είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Μάλιστα ήταν εκείνοι
που στο 25΄ προηγήθηκαν 0-1 με διαγώνιο σουτ του
Ιατρίδη στο «Γ». Όμως η απάντηση για τον ΟΑΕΔ

ήρθε σχετικά γρήγορα, αφού μετά από δέκα λεπτά ο
Σταθόπουλος έφερε το ματσάκι στα ίσα κάνοντας το 11. Στην επανάληψη τα πράγματα ξεκαθάρισαν από
νωρίς, αφού στο 65’ ο Σαμωνάκης έβαλε στη θέση του
οδηγού την ομάδα του κάνοντας το 2-1, για να σφραγίσει τη νίκη – πρόκριση στο 90’ ο Μακρής κάνοντας το
τελικό 3-1. Αξίζεινα σημειωθεί πως ο Ιατρίδης είχε δυο
δοκάρια στο 20’ και 60’. Διακρίθηκαν από τους νικητές
οι Μακρής, Σαμωνάκης, Σταθόπουλος και Ψυρίδης,
ενώ από τους ηττημένους οι Ιατρίδης, και Συνοδινός.
ΟΑΕΔ: Καλαίτζής, Συνέσιος, Γκλάβας, Βασιλείου, Μακρής, Γεωργατζέλης , Μπαρτζιώτης, Σταθόπουλος, Γιοχάλας, Ψυρίδης, Μήτσουρας, Σαμωνάκης..

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ - Γ.Λ.Κ. 5 – 3
Εκείνο που μπορούν να κρατήσουν οι του ΓΛΚ είναι
ένα. Πως έκαναν την όποια προσπάθεια μπορούσαν,
ώστε να φανούν ανταγωνιστικοί σε έναν αγώνα που
είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες και φυσικά οκτώ γκολ!
Από την άλλη οι Τελωνειακοί βρέθηκαν σε καλη μέρα
και πήραν μια πολύ εύκολη νίκη – πρόκριση με σκορ
5-3. Το σκορ άνοιξε ο Λογθέτης κάνοντας το 0-1, για
να γίνει το 0-2 με αυτογκολ. Οι Τελωνειακοί που δεν το
έβαλαν κάτω κατόρθωσαν να μείωσουν πρν τη λήξη
του ημιχρόνου σε 1-2 με τον Λογοθέτη. Το β ημίχρονο
ήταν ένας μονόλογος για τους γηεδούχους . Αρχικά
ισοφάρισαν με αυτογκόλ και στη συνέχεια ανέτρεψαν
πλήρως το παιγνίδι με το δεύτερο γκολ του Αγριμάκη
με κοντινή προβολή. Ο Σφύρης παίρνοντας τη σκυτάλη σημείωσε δυο γκολ ανεβάζοντας το σκορ σε 5-2. Το
μόνο που κατάφερε το ΓΛΚ ήταν να σημειώσει ένα
γκολ λίγο πριν τη λήξη με τον Δήμο, ενός πολύ όμορφου αγώνα που με το "αγγλικό" 5-3 έδωσε την πρόκριση στους Τελωνειακούς. Διακριθέντες Φουντουλακης,
Λογοθέτης, Δήμος
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Παπαδοπουλος,Καπραντζας, Μαρκουλακης, Πρωτοππαπας, Βαρβαριγος, Καφασης, Χασιωτης, Μαντας,Κοκκωνης, Σφυρης, Αγριμακης, (Καραγεωργοπουλος, Ηλιοπουλος, Μητροπουλος).

Ο.Λ.Μ.Ε. - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 2 – 1
Παρά τη ραγδαία βροχή που σημειώθηκε εν τούτοις
τόσο οι Εφοριακοί όσο και η ΟΛΜΕ προσπάθησαν να
ανταποκριθούν στις αντίξοες συνθήκες και να παίξουν για την πρόκριση. Το πρώτο μέρος έληξε με την
ΟΛΜΕ να προηγείται στο 28’ με σουτ έξω από την περιοχή του Τσιγκούλη. Οι Εφοριακοί ισοφάρισαν σε 1-1
στο 68’ με σουτ του Αχλάτη , ενώ θα μπορούσαν να
προηγηθούν στο 76’ όταν το πέναλτι που κέρδισε ο
Κυριακού δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ο Αχλάτης
αφού ο Δρακονταειδή ς απόκρουσε σωτήρια. Κι ενώ
όλοι περίμεναν πως ο αγώνας θα λήξει ισόπαλος,
πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα ο Λύτρας με
σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-1 που ήταν και
το τελικό. Γενικά οι Εφοριακοί και σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα θα μπορούσαν να είχαν σημειώσει
περισσότερα γκολ. Διακρίθηκαν οι Δρακονταειδής,
Τσιγκούλης, Λύτρας, Σπαντιδάκης από τους νικητές,
ενώ από τους Εφοριακού οι Γκίκας Τ., και Φίλος.
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Τσίντζος, Δρούγκας, Σπαντιδάκης, Λιάσκος, Ιωάννου, Τσιγκούλης, Χαριζόπουλος,
Γερογιάννης, Λύτρας, Ζαρνάβαλος, (Αποστολοπουλος,
Μπούκας, Παπαιωάννου, Νικόπουλος)
Εφοριακοι: Μακρόπουλος, Γκίκας Τ., Γκίκας ., Μακράκης, Τάτσης, Τσιούνης, Φίλος, Αγγελόπουλος, Κυριακού, Αχλάτης, Τσιάρας, (Καραμούτσος, Παπακαλοδούκας, Σταθόπουλος).

Τα αποτελέσματα του κυπέλλου
Τα αποτελέσματα του κυπέλλου έχουν ως εξής: Α’ Κατηγορία: ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - ΟΣΥΠΑ 4-2, Υπ Γεωργίας ΔΟΕ 0-3, ΟΣΥΟ - ΠΟΕΔΗΝ 3-3 (3-4 πεν), Πυροσβεστική - ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 0-2, ΠΟΕ/ΔΟΥ - Βουλη 1-1 (4-1
πεν), Υπ Εσωτερικών - Δήμος Αθηναίων 2-1. Β’ Κατηγορία: Δήμος Γαλατσίου - ΟΔΥΕ 3-1, Τελωνειακοί ΓΛΚ 5-3, ΟΛΜΕ - Εφοριακοί 2-1, Επιμελητήρια - Υπ
Παιδείας 6-4, ΟΑΕΔ - Ταχ Ταμ 3-1, ΕΦΚΑ - Εμπορική
2-3.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - Ο.Δ.Υ.Ε. 3 – 1
Σπουδαία νίκη 3-1 σημείωσε ο Δήμος Γαλατσίου κόντρα στην ΟΔΥΕ, την οποία νίκησε με ανατροπή παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η ΟΔΥΕ ευτύχησε να προηγηθεί 0-1 στο 15’ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Δανιηλίδη. Η απάντηση του Δήμου ήρθε στο 35’ με σουτ του Σκαβάρα που έκανε το 1-1 κι μ’ αυτό
έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο Δήμος πίεσε περισσότερο και ήταν πιο αποτελεσματικός. Και αυτό το εισέπραξε με δυο επιπλέον γκολ. Στο 70’ ο Μανδηλαράς
έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του κάνοντας 2-1 και πέντε λεπτά πριν τη ληξη ο Κοσμάς Άρης ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-1. Διακρίθηκαν οι τρεις σκόρερ
από τη μεριά των νικητών και από την ΟΔΥΕ οι Δανιηλίδης, Παπαπαναγιώτου και Βούζας.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Τζανης Κοσμας Στ., Κοσμας Σπ., Κοσμας Άρης Μανδηλαρας Μαχαιρας Τσουλος Σιωτας Γεωργουλοπουλος Θ., Γεωργουλοπουλος Γ., Σκαβαρας
(Μπαντης Π., Μπαντης Χρ.).
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμιχαήλ, Βούζας, Δανιηλίδης, Γκαντσούρης, Βέργος, Διαμαντάκος, Πάσχος, Στόικος, Παπαπαναγιώτου, Πατσέας.
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