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Απο τις ομάδες που πάντα πρωταγωνιστεί στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ είναι και ο Δήμος Αθη-
ναίων. Ενα σύνολο που παίζει καλό ποδόσφαιρο, διαθέτει καλές μονάδες και γενικά η παρουσία του στους
αγωνιστικούς χώρους δεν περνά απαρατήρητο

Οι πέντε συνεχόμενες νίκες, μαζί με
το εξ αναβολής με τους Τελωνει-
ακούς, έχουν οδηγήσει την ομάδα
του Υπ Παιδείας στη δεύτερη θέση,
να διεκδικεί την άνοδο του στη με-
γάλη κατηγορία του πρωταθλήματος

Χθες το μεσημέρι στα
γραφεία της ΑΔΕΔΥ
παρουσία των εκπρο-
σώπων πραγματοποι-
ήθηκε η κλήρωση της
επόμενης φάσης του
κυπέλλου

Ακάθεκτη
η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
Συνεχίζει ακάθεκτη
την καταπληκτική
της φετινή πορεία η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, επικρα-
τώντας 2-0 της Βου-
λής, διατηρώντας
τη διαφορά των
οκτώ πόντων
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2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Υπ Γεωργίας – Δημος Αθηναίων 1-4
Καλή εμφάνιση και αποτέλεσμα συνδύασε ο
Δήμος Αθηνών, που πήρε άνετη νίκη με 1-4
απέναντι στο Υπουργείο Γεωργίας. Ο Δήμος
Αθηνών ήταν καλύτερος καθ' όλη τη διάρκεια
του ματς και υπερτέρησε του αντιπάλου του σε
όλες τις γραμμές, όντας συγκεντρωμένος και
ουσιαστικός μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Οι
φιλοξενούμενοι βρήκαν τους διαδρόμους προς
την εστία του Υπουργείο Γεωργίας και δημι-
ούργησαν πολλές φάσεις, τις οποίες σαφώς
δεν άφησαν να περάσουν ανεκμετάλλευτες,
ενώ το σκορ είναι ανάλογο των τελικών προ-
σπαθειών που έγιναν προς το τέρμα των γη-
πεδούχων. Αρχικά ο Κοντζιάς άνοιξε το σκορ
και στη συνέχεια ο Τσαγκαράκης με εύστοχη
εκτέλεση πέναλτι έδωσε προβάδισμα δυο τερ-
μάτων στον Δήμο Αθηνών. Το Υπουργείο Γε-
ωργίας μείωσε προσωρινά σε 1-2 με τον Γού-
ναρη, όμως το γκολ αυτό ήταν η αφορμή για
τους φιλοξενούμενους να ψάξουν το γκολ που
θα τελείωνε την αναμέτρηση. Έτσι, πρώτα ο
Τσαβδαρίδης έκανε το 1-3 και έπειτα ο Παπα-
μιχαλόπουλος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο
1-4, με τον Δήμο Αθηνών έτσι να φτάνει σε μια
άνετη νίκη. Μαχαίρας, Στρατής και Τσαγκαρά-
κης διακρίθηκαν από μεριάς νικητών, ενώ από
το Υπουργείο Γεωργίας, που αναμφίβολα έκα-
νε την προσπάθειά του, διακρίθηκαν οι Γούνα-
ρης, Μπούρας και Παπακώστας.

ΟΣΥΟ – ΠΟΕ/ΥΠΠΟ  0-2
Η ΟΣΥΟ πραγματοποίησε καλή εμφάνιση,
αλλά η προσπάθεια δεν ήταν αρκετή για να
αποτρέψει την ήττα, καθώς το ΥΠΠΟ είχε πε-
ρισσότερη ουσία στο παιχνίδι του και κατάφε-
ρε να φύγει με τους τρεις βαθμούς στις απο-
σκευές του, επικρατώντας με 0-2. Σε γενικές
γραμμές το παιχνίδι είχε ωραίο ρυθμό και ήταν
πλούσιο σε φάσεις μπροστά και από τις δυο
εστίες, καθώς τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι
φιλοξενούμενοι είχαν ευκαιρίες για γκολ. Η
διαφορά ήταν ότι το ΥΠΠΟ ήταν πιο κυνικό,
τελειώνοντας καλύτερα τις τελικές του προ-
σπάθειες, ενώ αντίθετα η ΟΣΥΟ δεν κατάφερε
να μετουσιώσει σε γκολ τις δικές του κλασσι-
κές ευκαιρίες. Στο 57' ο Καλογερόπουλος με
σουτ άνοιξε το σκορ και στο 69' ο Κατσαβριάς
έγραψε το 0-2, το οποίο έμελλε να είναι και τε-
λικό σκορ, αφού στις πιο χαρακτηριστικές φά-
σεις που έχασε η ΟΣΥΟ, στο 62' και στο 76' με
τον Τσακνάκη, η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι
και όχι στα αντίπαλα δίχτυα. Διακρίθηκαν οι
Παπαχριστόπουλος, Καρίτζης και Σακκάς από
την ΟΣΥΟ και οι Παρλαμέντης, Μαντάς και
Καλογερόπουλος από το ΥΠΠΟ. 

ΟΣΥΟ: Πιας, Σακκάς, Καραγιάννης, Παπαχρι-
στόπουλος, Ροδίτης, Καπερώνης, Καρίτζης,
Δήμος, Τσακνάκης, Χελιώτης, Μυστιλόγλόυ,
(Λυμπέρης) 
ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης, Ζυγούρης,
Μαντάς, Μπαντουδάκης, Καλογερόπουλος,
Οικονόμου, Κατσαβριάς, Νίξης, Τριανταφύλ-
λου, Καραμαλίκης, Παύλου, Γεωργιάδης

Βουλη – ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 0-2
Με μια μέτρια εμφάνιση και χωρίς να πιάσει τα
στάνταρ των δυνατοτήτων του, το ΥΕΘΑ πήρε
την νίκη με σκορ 2-0. Στο πρώτο ημίχρονο δη-
μιούργησε φάσεις, οι οποίες στην τελική τους
ενέργεια ήταν άστοχες. Τόσο με τον Αγγελίδη
στο 1´ και το 33´, ο Κουκόπουλος στο 11´ και
το 39´, αλλά και με τα απευθείας φάουλ των
Καραβασιλειάδη στο 20´ και Παρούση στο
28´, το ΥΕΘΑ θα μπορούσε να πάρει προβά-
δισμα.  Αυτό δεν έγινε παρά στο 58´ όταν σε
εκτέλεση φάουλ του Παρούση, ο Αγγελίδης με
μία έξοχη κεφαλιά έκανε το 1-0. Το τελικό 2-0
έγινε με όμορφο πλασέ του Κουκόπουλου με
ασίστ του Σαχινίδι στο 75´. Αξίζει να σημειωθεί
πως το ΥΕΘΑ είχε και δύο δοκάρια με τον Αγ-
γελίδη και τον Βάγια. Διακρίθηκαν για τους γη-
πεδούχους οι Μουζής, Βάγιας, Καστανιώτης,
Παρούσης.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας,
Μουζής, Καστανιώτης, Παρούσης, Καραβασι-
λειάδης (75´ Κομπορόζος), Μυκωνιάτης (50´
Χρυσοβέργης), Χαρακάκος (55´ Σαχινίδης),
Αγγελίδης (80´ Ζαμπάρας), Κουκόπουλος. 

ΟΣΥΠΑ – Υπ Εσωτερικών 1-8
Μέχρι  το 30’  άντεξε  η ΟΣΥΠΑ, αφού στη συ-
νέχεια  η ομάδα του Υπ Εσωτερικών ήταν κα-
ταιγιστική!  Παίζοντας καλύτερα και  πιο  ου-
σιαστικά κατάφερε και επικράτησε με 8-1 της
ΟΣΥΠΑ. Το σκορ άνοιξε στο 30’ με τον Κίτση
που εκμεταλλεύτηκε  ωραία μπαλιά τοη Πλα-
τή., κάνοντας το 0-1, ενώ ο ίδιος διπλασίασε
τα τέρματα από μπαλιά του Συμεωνίδη κάνο-
ντας το 0-2. Στο 35’  ήταν η σειρά του Συμεω-
νίδη να σκοράρει παίρνοντας  το ριμπάουντ
ύστερα από σουτ του Κίτση ανεβάζοντας το
δείκτη στο 0-3. Και το σκορ του ημιχρόνου
έκλεισε στο  40’ με κεφαλιά του Κίτση σε σέν-
τρα του Κωτσιόπουλου. Με τον ίδιο ρυθμό
συνεχίστηκε και το δεύτερο μέρος, με το
Υπουργείο  να εξακολουθεί να πιέζει , προκει-
μένου να  προσθέσει κι άλλα γκολ και παρότι
έκανε όλες τις αλλαγές του.  Έτσι στο 47’ ο
Πλατής  σημείωσε το 0-5. Η απάντηση της
ΟΣΥΠΑ ήρθε στο 50’ με τον Γκάτση να μειώνει
σε 1-5 .  Κι ενώ όλοι περίμεναν πως θα υπήρ-
χε αντίδραση από τη μεριά της ΟΣΥΠΑ, δε ν
έγινε αυτό, αλλά αντίθετα το Υπουργείο σημεί-
ωσε άλλα τρια γκολ! Με δυο γκολ του  Πλατή
στο 60’ και  65’, ενώ πιο πριν στο 55’ ο Γεωρ-
γόπουλος ήταν εκείνος που έκανε το 1-6. Το
τελικό 1-8, σαφέστατα και δεν είναι η πραγμα-
τική εικόνα του αγώνα, αφού η ΟΣΥΠΑ, δεν
βρέθηκε σε καλή μέρα.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μπάρτζος,. Δημητρόπου-
λος, Χαραλαμπόπουλος Κωτσιόπουλος,  Μαυ-
ρέλης,  Παγκράτης,   Μπουζινέκης,   Συμεωνί-
δης,   Γεωργόπουλος,  Κίτσης, Πλατής (Βαρυ-
θυμιάδης , Στασινόπουλος,  Κορμέτζας)

ΠΟΕΔΗΝ – ΠΟΕ/Δ0Υ   2-6
Καλό ξεκίνημα για την ΠΟΕ/Δ0Υ, που μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε από την αρχή του αγώνα πως θα είναι το αφεντικό  για τα επό-
μενα 90 λεπτά, όπως κι έγινε. Έτσι μετά από ευκαιρίες που χάθηκαν στο 15’ ο Γκόγκας άνοιξε το σκορ κάνοντας το 0-1, ενώ στο 30’ ο Κρητικός
ζευγάρωσε τα τέρματα της ομάδος του κάνοντας το 0-2. Θα μπορούσε βέβαια ο δείκτης του σκορ να ήταν μεγαλύτερος, όμως οι ευκαιρίες που
χάθηκαν και από τις δυο μεριές, δεν το μετέβαλαν. Κάτι που όμως δεν συνέβη στο δεύτερο, όπου τα γκολ έπεσαν βροχή! Η Δ0Υ μπήκε και πάλι
δυνατά και κατάφερε στο 55’ με τον Κρητικό να σκοράρει και να κάνει το 0-3. Η ΠΟΕΔΗΝ μείωσε σε 1-3 στο 60’ με τον Μπίντζο. Όμως η συνέ-
χεια ανήκει αποκλειστικά στους φιλοξενουμένους που σημείωσαν άλλα τρια γκολ με τους Ναυραζόγλου (70’ και 75’) και τον Κατσαντώνη στο
80’, κάνοντας το δείκτη να δείξει το 1-6. Το τελικο 2-6 διαμόρφωσε προς το τέλος του αγώνα ο Γρηγορακάκης. Απο την ΠΟΕ-ΔΟΥ ουδείς υστέ-
ρησε, όμως  ξεχώρισαν ο Μηλαδοπουλος, Γκογκας, Ναυροζογλου και Ζωχιος ΠΟΕ-ΔΟΥ:(Ζαρωτιαδησς) Κατσιπανος, Καμιδης, Κοκοροσκος,
Ζαρωτιαδης, Γκογκας, Μηλαδοπουλος , Ζωχιος, Βλαχος, Κρητικος, Βερρος, Ταμπραντζης  (Ξυπολιας Φλεσσας, Χρηστου, Γακοπουλος, Κα-
τσαντωνης, Ναυροζογλου, Φτουλης)

Απο την αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομαδων
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Μπορει τα χρόνια να έχουν περά-
σει και τα πόδια γενικώς να έχουν
βαρύνει, όμως η ποδοσφαιρική
ψυχή δεν λέει να τα παρατήσει. Κι
αυτός είναι και ο λόγος που δυο
φίλοι και χρόνια στο ποδόσφαιρο
της ΑΔΕΔΥ, εξακολουθούν ακόμη
και σήμερα να είναι κοντά στην
ομάδα τους και να δηλώνουν πα-
ρόντες στις αγωνιστικές τους
υποχρεώσεις.  Σήμερα
μπορει΄κανείς να τους συναντήσει
φορώντας τη φανέλα του Δήμου
Αθηναίων. Είναι ο Γιώργος Σκου-
λικαρίτης και ο Γιώργος Ζανιάς.
Το λέει η ψυχή τους και φυσικά το
ερώτημα έρχεται αυθόρμητα και
στους δυο: Τι είναι αυτό που
σας κάνει ακόμη και σήμερα,
να φοράτε τη φανέλα της ομά-
δος σας και να εξακολουθείτε
να παίζετε μπάλα;
-Η μεγάλη μας αγάπη προς το
ποδόσφαιρο. Επιλέξαμε αυτόν
τον τρόπο να γεμίζουμε τον ελεύ-
θερο χρόνο  του Σαββάτου. Είμα-
στε λάτρες του αθλήματος και
επιπλέον μας δίνει την ευκαιρία
να βρισκόμαστε στο χώρο που
αγαπούμε και είναι το γήπεδο.
- Φαντάζομαι σε όλα αυτά τα
χρόνια έχετε κάνει και τις φιλίες
σας;
- Φυσικά. Το ποδόσφαιρο είναι

ένα άθλημα πολυάριθμο. Έτσι και
με δεδομένο πως το κάθε παιχνί-
δι είναι διαφορετικό και με διαφο-
ρετικά πρόσωπα, σου δίνει την
ευκαιρία να γνωριστείς και με άλ-
λους συναδέλφους, που έχουν
επιλέξει τον ίδιο τρόπο με σένα.
Δεν  έχουμε μετανιώσει γι αυτή
την επιλογή μας.  Το θέμα είναι
πως θα μας λείψει κάποια στιγμή,
αυτή η ωραία επαφή που έχουμε
με τους συμπαίκτες μας, με τους
αντιπάλους , όταν κάποια στιγμή
θα έρθει το τέλος. Πάντως από τη
μεριά μας θα το καθυστερήσουμε
όσο γίνεται.
- Για τη φετινή πορεία της ομά-
δος ποια είναι η εκτίμησή σας;
- Αν δεν είχαμε χάσει κάποια παι-
χνίδια, στα οποία αν είχαμε και
λίγο τύχη θα μπορούσαμε να πά-
ρουμε, τότε  ίσως  και τα πράγμα-
τα να ήταν διαφορετικά, όσον
αφορά  τη βαθμολογική μας θέση.
Πάντως έστω κι έτσι, δείχνουμε
για μια χρονιά ακόμη πως μπο-
ρούμε να είμαστε  κοντά στους
πρώτους της βαθμολογίας και φυ-
σικά να διεκδικούμε με τις ίδιες
πιθανότητες μια θέση στην 3άδα,
καθότι η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, δείχνει να
είναι φέτος η πρωταθλήτρια. 

ΔΟΕ – Πυροσβεστική 6-2
Επίδειξη δύναμης της ΔΟΕ απέ-
ναντι σε μια ελλιπέστατη Πυρο-
σβεστική, όπου δίκαια ο δείκτης
έφτασε τόσο ψηλά. Στο 10’ ωραία
πάσα του Εμμανουήλ  και παράλ-
ληλη σέντρα ο Ελευθερίου κάνο-
ντας το 1-0. Η απάντηση της Πυ-
ροσβεστικής ήρθε στο 35’ με τον
Παινέση να κάνει το 1-1.  Η ΔΟΕ
κατάφερε να  προηγηθεί  2-1 στο
40’ με τον  Βούκαλη από πάσα του
Σερέτη.  Στο δεύτερο μέρος και
πάλι η ΔΟΕ μπήκε πολύ δυνατά
και στο 50’ με τον Γιώτη από πάσα
του Εμμανουήλ να κάνει το 3-1 με
σουτ. Στο 55’  η Πυροσβεστική μει-
ώσε σε 3-2 και πάλι με τον Παινέ-
ση. Όμως η ΔΟΕ  δεν πτοήθηκε
και  στο 65’ με σουτ του  Γουναρί-

δη  έξω από την περιοχή έκανε το
4-2, ενώ με τον ίδιο παίκτη  έκανε
στο 70’ το 5-2. Το τελικό  6-2 δια-
μόρφωσε στο 75’ ο Βούκαλης με
σουτ έξω από την περιοχή. Διακρί-
θηκαν από τους νικητές οι Εμμα-
νουήλ, Βούκαλης, Σερέτης, Γουνα-
ρίδης. 
ΔΟΕ: Ρεσίτης,  Γιαννόπουλος, Πα-
νάγος  Αγιαννίδης, Μαραγκός,
Χριστοδουλοπουλος, Χαιδεμένος,
Βούκαλης, Εμμανουήλ, Ελευθερί-
ου, Σερέτης,  (Γιώτης, Γουναρίδης,
Παπαδημητρίου, Παπαθανασίου,
Κούσης, Κουτσούκος).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ:Κιεζος, Τεγας,
Λουκιπουδης, Ευσταθιου, Ξηρο-
κωστας, Φραγκουλης, Φραγκο-
γιαννης, Πετρου, Πλιατσικουρης,
Παινεσης, Κυρκης

Γιώργος Σκουλικαρίτης και Γιώργος  Ζανιάς του Δήμου Αθηναίων
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Επιμελητήρια – Τελωνειακοί 4-3
Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στο προχθεσινό
νικηφόρο παιχνίδι της ομάδας μας με τους Τε-
λωνειακούς αφού χρειάστηκε να σκοράρουν
τρεις αμυντικοί ώστε να πάει το ματς στο 3-3
και επειδή ως γνωστόν το παιχνίδι δεν τελει-
ώνει αν δεν σκοράρει ο Παπαϊωάννου, η
ομάδα μας κατάφερε τελικά να πάρει ένα δύ-
σκολο, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, τρίποντο
που την φέρνει ένα ακόμη βήμα πιο κοντά
στον τίτλο. Τα άλλα τρία πολύ όμορφα γκολ
πέτυχαν, ο Χάλιακας με ένα εκπληκτικό σουτ
εν κινήσει κάνοντας το 1-0 στο 12’, ο Θ.Νίνος
που ισοφάρισε σε 2-2 στο 35’με δυνατό σουτ
έξω από την περιοχή και ο Καπράλος που
ισοφάρισε στο 69’ σε 3-3 με ωραία κεφαλιά και
έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή και την
νίκη που ήρθε τελικά με το γκολ του Παπαϊ-
ωάννου με πλασέ μέσα από την μικρή πε-
ριοχή ένα λεπτό πριν την λήξη ύστερα από
ωραία εκτέλεση φάουλ του Θ.Νίνου, φέρνον-
τας την λύτρωση και τους πολύτιμους τρεις
βαθμούς. Πάρα πολύ καλή η απόδοση όλων
των παικτών με ιδιαιτέρως διακριθέντες τους
τέσσερις σκόρερς αλλά και τον Αντωνίου ο
οποίος με την είσοδο του στο 60’ έδωσε ζων-
τάνια και δύναμη στο χώρο του κέντρου.

Δήμος Γαλατσίου – ΟΔΥΕ  3-2
Ο Δήμος Γαλατσίου αγχώθηκε λίγο αλλά επι-
κράτησε με 3-2 του ΟΔΥΕ, παίρνοντας μια
νίκη που όλα έδειχναν ότι θα έρθει ευκολότερα
από ότι τελικά ήρθε. Και αυτό γιατί οι Γαλα-
τσιώτες ήταν εμφανώς καλύτεροι μέχρι και τα
μέσα του δευτέρου ημιχρόνου, κυριάρχησαν
μέσα στο γήπεδο και από τη στιγμή που στο
60' βρέθηκαν να προηγούνται με 3-0, τίποτα
δεν προμήνυε ότι το ματς θα εξελισσόταν σε
θρίλερ στα εναπομείναντα λεπτά. Ο Παπαδό-
πουλος άνοιξε το σκορ στο 20', μετουσιώνον-
τας σε γκολ την ανωτερότητα που έδειχνε από
την αρχή του ματς ο Δήμος Γαλατσίου, ενώ
στο 55' ο Άρης Κοσμάς έδωσε προβάδισα δυο
τερμάτων στην ομάδα του. Πέντε λεπτά αργό-
τερα, στο 60ο λεπτό, ο Μανδηλαράς έκανε το
3-0, και κάπου εκεί όλοι πίστεψαν ότι το ματς
είχε τελειώσει, καθώς σύμφωνα με την εικόνα
που έδειχναν μέχρι στιγμής οι δυο ομάδες, ο

ΟΔΥΕ είχε πολύ δύσκολο έργο προκειμένου
να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, οι φι-
λοξενούμενοι όχι μόνο ξαναμπήκαν, αλλά
έδωσαν και δραματικό τόνο στα τελευταία
λεπτά και λίγο έλειψαν να κλέψουν και το
βαθμό της ισοπαλίας. Μετά το 3-0, ο ΟΔΥΕ
βγήκε μπροστά και έψαξε πολύ το γκολ που
θα τον έβαζε ξανά στην αναμέτρηση. Το γκολ
ήρθε από τον Γκαντζούρη στο 72' και στην
ουσία σηματοδότησε την αρχή της αντεπίθε-
σης. Οι φιλοξενούμενοι ανέβαιναν όλο και πιο
πολύ, πίεζαν συνεχώς, και στο 89' ο Διαμαντά-
κος μείωσε πλέον σε 3-2, μετατρέποντας σε
θρίλερ τα εναπομείναντα λεπτά. Ο Δήμος Γα-
λατσίου ωστόσο αμύνθηκε αποτελεσματικά
και κατάφερε να κρατήσει το υπέρ του σκορ,
παίρνοντας μια νίκη που τίποτα δεν έδειχνε ότι
θα ερχόταν αγχωτικά. Διακριθέντες από τους
νικητές οι Παπαδόπουλος, Σιωτας και Άρης
κοσμάς, και από τον ΟΔΥΕ οι Βούζας και
Ασθενίδης. Δήμος Γαλατσίου: Μπαντης Πανα-
γιωτης, Μπαντης Χρήστος, Κοσμάς Στέλιος,
Κοσμάς Άρης, Μανδηλαράς, Παπαδόπουλος,
Μαχαίρας, Τζάνης, Σιωτας, Γεωργουλόπουλος
Θανάσης, Γεωργουλόπουλος Γεράσιμος
(Τσουλος, Παντελιας, Λυμπέρης) ΟΔΥΕ: Φα-
λούτσος, , Παπαμιχας ( Γκαντζούρης), Βούζας
(Στόικος), Δανιηλίδης, Βέργος, Ασθενίδης, Πα-
τσέας, Παιδούλιας, Διαμαντάκος, Δανιηλίδης,
Τσιτσώνης 

ΟΛΜΕ – ΓΛΚ 2-2
Καλό παιχνίδι πολλές ευκαιρίες χαμένες κυ-
ρίως από τη μεριά της ΟΛΜΕ. Το ΓΛΚ προ-
ηγήθηκε στο 24’ με ωραίο πλασε  του Βελαέτη
και στο 36 έκανε το 0-2  με δυνατό σου έξω
από περιοχή ο   Λογοθέτης. Η ΟΛΜΕ μείωσε
σε  1-2  στο 42’  με ωραίο πλασε έξω από την
περιοχή με τον Γερογιαννη. Το δεύτερο ημί-
χρονο είχε πολλές καλές φάσεις και από τις
δύο ομάδες. Η ισοφάριση ήρθε στο 86’  με κε-
φάλια του Χαριζοπουλος.. Διακρίθηκαν από
τους νικητές οι  Γερογιαννης. Χαριζοπουλος
Τσιγγουλης, ενώ από το ΓΛΚ οι Φραγκουδά-
κης, Βελαέτη και Λογοθέτης. 
ΟΛΜΕ : Δρακονταειδής, Βουτηρέας, Δρούγ-
κας, Αποστολόπουλος, Σπαντιδάκης, Χαριζό-
πουλος, Τσιγκούλης Β., Γκαβογιαννάκης,

Ζαρνάβαλος, Τσιντζος, Γερογιάννης, (Δόγιας,
Γαριπίδης, Νικόπουλος, Παπαιωάννου).
ΓΛΚ: Δήμος, Μελτινός, Χριστοδούλου, Τσέλιος,
Παπαπευθυμίου, Λιανός, Φραγκουδάκης, Λο-
γοθέτης, Στωματάς, Καλλιώρας, Βελαέτης,
(Καράκελες, Λαγός, Κοσμάς, Φουντουλάκης,
Συγχάρης).

ΟΑΕΔ – Ταχ ταμ  3-4
Πολύ δυνατό ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες,
με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να είναι πιο
αποτελεσματικό και να παίρνει τη νίκη με 3-4
απέναντι στον μαχητικό ΟΑΕΔ. Γρήγορος
ρυθμός και ανοιχτό παιχνίδι και από τις δυο
ομάδες, που έριξαν το βάρος στην επίθεση και
άφησαν κατά μέρους τις άμυνες, με αποτέλε-
σμα να σημειωθούν πολλές φάσεις στο παι-
χνίδι και ιδιαίτερα στο β' μέρος, όπου και οι
ρυθμοί ανέβηκαν. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
κρατούσε τα ηνία στα χέρια του μέχρι αι τη
μέση περίπου του δευτέρου μέρους και όλα
έδειχναν ότι θα έπαιρνε τη νίκη χωρίς καθόλου
πίεση. Στο 10ο λεπτό ο Ιατρίδης άνοιξε το
σκορ, και στο 50΄ο ίδιος παίκτης διπλασίασε
τα προσωπικά του τέρματα και έγραψε το 0-2.
Στο 60' ο Κιορκτσής έκανε το 0-3, και όλοι στο
στρατόπεδο των φιλοξενούμενων πίστεψαν η
νίκη θα ερχόταν πια χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ωστόσο, ο Ψυρίδης  πήρε το όπλο του και στο
65' αρχικά και στο 73' στη συνέχεια μείωσε σε
2-3 και έβαλε τον ΟΑΕΔ ξανά για τα καλά στο
παιχνίδι. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θορυβή-
θηκε και βγήκε ξανά μπροστά για να πετύχει
το γκολ που θα τελείωνε την αναμέτρηση. Το
γκολ ήρθε στο 80' από τον Γιακαλή (2-4), αλλά
οι γηπεδούχοι είχαν ξανά απάντηση, και πέντε
λεπτά αργότερα στο 85', ο Σαμωνάκης , μεί-
ωσε σε 3-4 και ολοκλήρωσε τις τελικές προ-
σπάθειες της ομάδος του. Ο ΟΑΕΔ έψαξε το
γκολ ισοφάρισης, αλλά το Ταχυδρομικό Ταμι-
ευτήριο αμύνθηκε σωστά και διατήρησε το
υπέρ του σκορ μέχρι το σφύριγμα της λήξης,
πανηγυρίζοντας μια νίκη που ήρθε πιο επεισο-
διακά από ότι αρχικά έδειχνε. Διακριθέντες
από τους νικητές οι Ιατρίδης, Συνοδινός, Μαρ-
σώνης, Γιακαλής, και από τον αξιόμαχο ΟΑΕΔ
οι Σαμωνάκης, Ψυρίδης. 

ΕΦΚΑ – Υπ Παιδείας  0-1
Τελικά στο γκολ κρίθηκε η αναμέτρηση μεταξύ του ΕΦΚΑ και του Υπ
Παιδείας, σε έναν αγώνα που και οι δυο ομάδες πρόσεξαν τις άμυνές
τους κυρίως, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν δημιουργήθηκαν ευκαι-
ρίες. Και μάλιστα και από τους δυο μονομάχους.  Μοιρασμένο ήταν το
παιχνίδι στο πρώτο μέρος καλύτερο τον ΕΦΚΑ, ενώ στο δεύτερο το
Υπουργείο. Στο διάστημα αυτό ο ΕΦΚΑ είχε δοκάρι με τον Χρησταρά
στο 40’ ενώ ο Μπούζης σε τρεις περιπτώσεις κλασσικές δεν κατάφερε
να σκοράρει! Το χρυσό γκολ που έδωσε τη νίκη στο Υπουργείο σημεί-
ωσε ο  Ιορδανόπουλος στο 65’. Στο 25’ ο Μουράτογλου απόκρουσε
πέναλτι που  υπέπεσε ο ίδιος, ενώ χαμένες ευκαιρίες είχαν οι Κούσου-
λας, Καραγιάννης και Πιπιλίκας. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Πα-
τηλας, Καραγιαννης Β. Μπουρτζινος και από τον ΕΦΚΑ οι  Πόγκας
(που επανήλθε  δριμύτερος) Φράγκος, Τσουβαλτσίδης. 

Έγινε η κλήρωση της επόμενης φάσης
Χθες στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ,
παρουσία και των εκπροσώ-
πων των ομάδων, πραγματο-
ποιήθηκε η κλήρωση της
επόμενης φάσης του κυπέλ-
λου με τα εξής ζευγάρια: Α’
κατηγορία: ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - Υπ
Εσωτερικών, ΔΟΕ - ΠΟΕ-
ΔΗΝ. Ρεπό: ΠΟΕ/ΥΕΘΑ,
ΠΟΕ/ΔΟΥ. Β’ Κατηγορία:  Τε-
λωνειακοί - Επιμελητήρια,
ΟΑΕΔ - Εμπορική, Ρεπό:
ΟΛΜΕ, Δημος Γαλατσίου. 
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